
Інформація про стан виконання завдань, визначених Указом Президента України №837/2019 "Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави"

 № Пункт Указу Завдання Строк Виконавець Стан виконання

1 До абзацу 

третього 

підпункту "а" 

пункту 1 статті 1

Вжити заходів стосовно розроблення, 

внесення на розгляд Верховної Ради 

України та супроводження законопроектів 

щодо:

створення умов для функціонування 

конкурентного ринку залізничних 

перевезень в Україні та підвищення 

ефективності управління, вдосконалення 

організаційно-правових та економічних 

засад ринку залізничних перевезень, 

покращення якості та доступності послуг 

перевезень залізничним транспортом

31/12/2019 Мінінфраструктури Виконується.

Мінінфраструктури здійснюється супроводження в комітетах Верховної Ради України  законопроекту «Про залізничний транспорт України» (реєстр. № 1196-1 від 06.09.2019), внесеного народними депутатами України Ю. Г. Кісєлем та іншими. 

Відповідно до листа Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури листом Мінінфраструктури від 16.09.2019 № 10230/47/10-19 надано позицію Мінінфраструктури щодо підтримки альтернативного законопроєкту 

(реєстр. № 1196-1). При цьому на виконання доручення Кабінету Міністрів України листом Мінінфраструктури від 16.09.2019 № 10231/45/10-19 надіслано висновок щодо впливу законопроєкту № 1196-1 на показники бюджету. 

З метою обговорення законопроєкту № 1196-1 18.09.2019 проведено круглий стіл за участю народних депутатів України, міжнародних партнерів, представників бізнесу та АТ «Укрзалізниця». Учасники круглого столу підтримали законопроєкт 

№ 1196-1 та закликали Верховну Раду України до його прийняття.

Мінінфраструктури листом від 01.10.2019 № 10752/47/10-19 надало Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом позицію щодо відповідності законопроєктів № 1196 та № 1196-1 зобов’язанням України в 

рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, а також висловило підтримку законопроєкту № 1196-1.

Крім того, представники Мінінфраструктури взяли участь у засіданнях комітетів (підкомітетів) Верховної Ради України щодо обговорення законопроєкту № 1196-1: 07.11.2019 − Комітету Верховної Ради України з питань бюджету; 18.12.2019 − 

Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики; 06.09.2019, 09.09.2019, 07.10.2019, 08.10.2019, 16.10.2019, 13.11.2019, 27.11.2019, 20.02.2020, 11.03.2020 та 15.06.2020 − підкомітету з питань залізничного транспорту Комітету 

Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури. На робочих зустрічах із Секретаріатом Комітету Верховної Ради України  з питань транспорту та інфраструктури 14−15.11.2019 опрацьовано зауваження до законопроєкту № 1196-

1, які надійшли від суб’єктів господарювання та інших міністерств, у частині забезпечення безпеки руху та технічної політики. Обговорення законопроєкту № 1196-1 проведено в рамках засідань, що відбулися в Мінінфраструктури 04.12.2019 

(щодо тарифної політики) та 23.12.2019 (щодо структурної реформи АТ «Укрзалізниця»).

У відповідь на звернення Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури від 27.11.2019 № 04-31/10-311/288081 листом Мінінфраструктури від 03.12.2019 № 13634/47/10-19 надано додаткову інформацію щодо 

імплементації законопроєкту № 1196-1, включно з додатковими фінансово-економічними розрахунками.

Представники Мінінфраструктури взяли участь у засіданні Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом 15.01.2020 щодо розгляду законопроєктів № 1196 та № 1196-1. 

Керівництво Мінінфраструктури взяло участь у робочій нараді з актуальних питань залізничного транспорту, що відбулася 18.05.2020 у Комітеті Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури, на якій обговорено питання щодо 

розроблення законопроєкту.

На цей час законопроєкт опрацьовується в Комітеті Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури. Мінінфраструктури бере участь у засіданнях Комітету

2 До абзацу 

четвертого 

підпункту "а" 

пункту 1 статті 1

функціонування внутрішнього водного 

транспорту та правовідносин у сфері 

судноплавства на внутрішніх водних шляхах 

України

31/12/2019 Мінінфраструктури Виконано.

03.12.2020 Верховною Радою України прийнято в цілому законопроєкт №1182-1-д “Про внутрішній водний транспорт”, який передбачає лібералізацію ринку та створення Державного фонду розвитку внутрішніх водних шляхів.

30.12.2020 Президент України підписав Закон “Про внутрішній водний транспорт” № 1054-ІХ.

3 До абзацу п'ятого 

підпункту "а" 

пункту 1 статті 1

управління відходами 31/12/2019 Міндовкілля Виконується.

Здійснюється супроводження, зареєстрованих у Верховній Раді України законопроектів. 

Комітетом Верховної Ради України з екологічної політики та природокористування створено Робочу групу з питань реформування системи управління відходами та 25.11.2019 проведено перше засідання з представлення та обговорення проєкту 

Закону України «Про управління відходами» (№ 2207-1 від 16.10.2019) за участю народних депутатів України, представників Мінекоенерго, Європейської Комісії, громадськості та експертів.

На засіданні Комітету Верховної Ради України з екологічної політики та природокористування ухвалено рішення рекомендувати Верховній Раді України законопроєкт реєстр. № 2207-1  направити до Комітету для підготовки на повторне перше 

читання, законопроєкти реєстр. № 2207 та реєстр. № 2207-2 відхилити.

13.05.2020 законопроект 2207-1 повернуто Верховною Радою України на доопрацювання до Комітету Верховної Ради України з екологічної політики та природокористування. 21.07.2020 року Верховною Радою України прийнято в першому 

читанні проєкт Закону України «Про управління відходами»  (реєстр. № 2207-1-д від 04.06.2020).

21.07.2020 року Верховною Радою України прийнято в першому читанні проєкт Закону України «Про управління відходами»  (реєстраційний № 2207-1-д від 04.06.2020 року, внесений народними депутатами України О. Бондаренком, та ін.)

Комітетом Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування проводиться доопрацювання проекту Закону «Про управління відходами» з метою підготовки його до другого читання  із залученням представників 

центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, експертного та бізнес середовища, громадських організацій природоохоронного спрямування  та інших заінтересованих сторін.

4 До абзацу шостого 

підпункту "а" 

пункту 1 статті 1

урегулювання питання видобутку бурштину 31/12/2019 Міндовкілля Виконано.

Знято з контролю виконання (лист Керівника Офісу Президента України від 21.07.2020 №02-01/1745)

5 До абзацу сьомого 

підпункту "а" 

пункту 1 статті 1

запровадження системи інтегрованих 

дозволів на викиди та скиди забруднюючих 

речовин

31/12/2019 Міндовкілля Виконується.

Кабінетом Міністрів України схвалено та подано до Верховної Ради України проект Закону України «Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення» (реєстр. № 4167 від 29.09.2020).

6 До абзацу 

восьмого 

підпункту "а" 

пункту 1 статті 1

погашення заборгованості, що утворилася на 

Оптовому ринку електричної енергії 

України до 1 липня 2019 року

31/12/2019 Міненерго

Мінфін

Виконано.

Знято з контролю виконання (лист Керівника Офісу Президента України від 22.09.2020 №02-01/2170).

7 До абзацу 

дев’ятого 

підпункту "а" 

пункту 1 статті 1

створення та функціонування державного 

колегіального органу, який здійснює 

державне регулювання у сфері транспорту

31/12/2019 Мінінфраструктури Виконується.

Кабінет Міністрів України схвалив та подав до Верховної Ради України законопроект «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту» (реєстр. № 2699 від 28.12.2019).

Відповідно до висновку Комітету Верховної Ради України  з питань антикорупційної політики у проєкті акта не виявлено корупційних факторів − проєкт акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства.

У зв’язку зі зміною Уряду 04.03.2020 законопроект за реєстр. № 2699 вважається відкликаним з Верховної Ради України.

Мінінфраструктури листом від 07.05.2020 № 1393/35/14-20 направлено проект на погодження до центральних органів виконавчої влади, листом від 07.05.2020 № 1400/35/14-20 направлено на погодження до ДРС.

За результатами доопрацювання зазначений законопроєкт розміщено 23.07.2020 на офіційному вебсайті Мінінфраструктури та повторно надіслано листами Мінінфраструктури від 23.07.2020 № 2375/35/14-20 та № 2376/35/14-20 заінтересованим 

органам виконавчої влади для погодження.

Наразі продовжується робота з підготовки нової редакції проєкту Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту» з урахуванням позицій заінтересованих сторін.

Разом з тим, на виконання Закону України «Про природні монополії» розроблено проєкт Указу Президента України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту».

8 До абзацу 

десятого 

підпункту "а" 

пункту 1 статті 1

лібералізації діяльності у сфері 

виробництва спирту етилового

31/12/2019 Мінекономіки Виконано.

Знято з контролю виконання (лист Керівника Офісу Президента України від 21.07.2020 №02-01/1745)



9 До абзацу 

одинадцятого 

підпункту "а" 

пункту 1 статті 1

створення сприятливих умов для діяльності 

підприємців, зокрема запровадження 

дворічного мораторію на проведення 

перевірок фізичних осіб - підприємців (крім 

тих, які здійснюють високорентабельні 

види діяльності з істотними ризиками 

ухилення від оподаткування) стосовно 

дотримання ними порядку застосування 

реєстраторів розрахункових операцій; 

пом'якшення відповідальності фізичних осіб 

- підприємців за порушення встановленого 

порядку подання до контролюючих органів 

звітності, пов'язаної із застосуванням 

реєстраторів розрахункових операцій

31.12.2019 Мінекономіки

Мінфін

Виконано.

Законом України від 01.12.20 № 1017 “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо лібералізації застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку та скасування механізму 

компенсації покупцям (споживачам) за скаргами щодо порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми застосованих штрафних санкцій”, зокрема: 

- визначено ліміти для фізичних осіб – підприємців (ФОП) – платників єдиного податку, виходячи із встановлених законом на 1 січня податкового (звітного) року розмірів мінімальної заробітної плати:

I група – 167 розмірів мін. зарплати замість 1 млн грн.;

II група – 834 замість 5 млн грн.;

III група – 1 167 замість 7 млн грн.;

- скасовано норми щодо застосування механізму “кешбек”;

- відтерміновано до 01.01.22 обов’язкове застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО)/програмних РРО (ПРРО) для ФОП, які є платниками єдиного податку другої – четвертої груп та обсяг доходу яких протягом календарного року не 

перевищує 220 розмірів мін. зарплати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, які провадять діяльність у сферах з істотними ризиками ухилення від оподаткування (з цього 

переліку виключено інтернет-торгівлю, роздрібну торгівлю вживаними товарами, діяльність ресторанів та кафе, туристичні агентства та операторів, готелів, реалізацію текстилю (крім реалізації за готівкові кошти на ринках), продаж 

автозапчастин);

- подовжено до 01.01.22 застосування понижених розмірів фінансових санкцій за порушення суб’єктами господарювання окремих вимог закону щодо використання РРО/ПРРО під час проведення розрахункових операцій;

- передбачається незастосування РРО/ПРРО під час надання дистанційних послуг, розрахунки за які здійснюються виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та/або сервісів переказу коштів.

Враховуючи зазначене, Мінекономіки листом від 01.12.20 № 3611-01/71216-01запропонувало зняти відповідне завдання з контролю. Секретаріат Кабінету Міністрів підтримуючи пропозицію Мінекономіки звернувся до Офісу Президента 

України з проханням зняти відповідне завдання з контролю (лист від 04.12.20 № 40614/0/2-20).

10 До абзацу 

дванадцятого 

підпункту "а" 

пункту 1 статті 1

лібералізації трудових відносин та 

оновлення законодавства про працю

31/12/2019 Мінекономіки Виконується.

Верховною  Радою  України  02.09.2020  прийнято  в  першому читанні  поданий  Кабінетом  Міністрів  України  проект  Закону  України  «Про внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо  обліку  трудової діяльності 

працівника в електронній формі» (реєстр. № 3623 від 10.06.2020), нормами якого пропонується замінити паперове ведення трудових книжок електронним обліком  трудової  діяльності  працівника  в  Реєстрі  застрахованих  осіб Державного  

реєстру  загальнообов'язкового  державного  соціального страхування.

Крім  цього,  03.11.2020 прийнято у першому читанні у  Верховній  Раді  України проект  Закону  України  «Про  внесення  змін  до деяких  законодавчих  актів  щодо  удосконалення  правового  регулювання дистанційної  роботи»  (реєстр. №  

4051  від 04.09.2020), нормами  якого  передбачається розмежування  дистанційної  та  надомної  роботи,  забезпечення  можливості ознайомлення  працівника  з  правилами  внутрішнього  трудового  розпорядку, колективним  договором,  

локальними  нормативними  актами  роботодавця, повідомленнями  та  іншими  документами,  з  якими  працівник  має  бути ознайомлений у письмовій формі, шляхом обміну електронними документами; забезпечення  можливості 

дистанційного  ознайомлення працівника  з вимогами щодо  охорони  праці  шляхом  використання  сучасних  інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема відеозв’язку. 

З метою оновлення законодавства про працю Мінекономіки розроблено:

- проект Закону України «Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці про нічну працю № 171», проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань роботи працівників у 

нічний час», які після проведення узгоджувальних процедур з зацікавленими органами державної влади та правової експертизи Мін’юстом були направлені листом № 3501-02/72561-03 від 07.12.2020 на розгляд МЗС;

- проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо визначення поняття трудових відносин та ознак їх наявності», який з урахуванням проведення узгоджувальних процедур з зацікавленими органами державної влади 

та правової експертизи Мін’юстом готується для подання на розгляд Уряду, який 24.12.20 подано до Кабінету Міністрів  та опрацьовується в Секретаріаті Кабінету Міністрів для розгляду на Урядовому комітеті;

- проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо врегулювання деяких нестандартних форм зайнятості», який з урахуванням проведення узгоджувальних процедур з зацікавленими органами державної 

влади та правової експертизи Мін’юстом готується для подання на розгляд Уряду ;

- проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції трудових відносин», який з урахуванням проведення узгоджувальних процедур з зацікавленими органами державної влади та правової 

експертизи Мін’юстом готується для подання на розгляд Уряду.

Крім цього, Законом України від 30.03.2020 № 540-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19)» внесено зміни до статті 60 Кодексу законів про працю України, якими регламентовано гнучкі форми організації праці. При цьому за домовленістю між роботодавцем і працівником може передбачатися фіксований час, протягом 

якого працівник обов’язково повинен бути присутнім на робочому місці та виконувати свої посадові обов’язки, та змінний час, протягом якого він на власний розсуд визначає періоди роботи в межах встановленої норми тривалості робочого часу. 

Гнучкі форми організації роботи не тягнуть за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників. Також важливим нововведенням Закону № 540-IX стало запровадження норм щодо дистанційної праці, що створює додаткові 

можливості для зайнятості, сприяє оптимізації праці та належному поєднанню працівниками сімейних та трудових обов’язків. 

11 До абзацу 

тринадцятого 

підпункту "а" 

пункту 1 статті 1

Вжити заходів стосовно розроблення та 

затвердження в установленому порядку 

плану заходів щодо підвищення позиції 

України в рейтингу Світового банку 

"Ведення бізнесу" (Doing Business)

31/12/2019 Мінекономіки Виконано.

Прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1413 "Про затвердження плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату, плану дій щодо підвищення позиції України в рейтингу 

Світового банку "Ведення бізнесу" ("Doing Business") та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України"

На виконання п. 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1413 листом Мінекономіки від 27.07.2020 №3612-01/46357-01 надано звіт до КМУ про стан виконання Плану дій у І півріччі. Щокварталу до 25 числа місяця, що 

настає за звітним періодом, оновлюється відповідна інформація на сайті Мінекономіки

12 До абзацу 

чотирнадцятого 

підпункту "а" 

пункту 1 статті 1

Вжити заходів стосовно розроблення та 

затвердження в установленому порядку 

нової програми сприяння зайнятості 

населення та стимулювання створення 

нових робочих місць

31/12/2019 Мінекономіки

Мінсоцполітики

Виконано. 

Прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 № 1396 "Про затвердження Основних напрямів реалізації державної політики у сфері зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період 

до 2022 року" та від 03.03.2020 № 216 "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Основних напрямів реалізації державної політики у сфері зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2022 року". 

Відповідно до пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 216, Урядом щопівроку здійснюється моніторинг реалізації Плану заходів.

13 До абзацу 

п'ятнадцятого 

підпункту "а" 

пункту 1 статті 1

Вжити заходів стосовно створення 

навчальної онлайн-платформи, яка дає 

змогу пройти профорієнтацію онлайн і 

відповідно підібрати програму підвищення 

кваліфікації або перенавчання

31/12/2019 Мінекономіки 

Мінцифри

Виконано.

Для широкого доступу населення до послуг в державній службі зайнятості використовуються інтернет-платформи "Профорієнтація та розвиток кар’єри" та її мобільна версія (www.profi.dcz.gov.ua) та "Моя професія: консультаційна мережа" 

(myprofession.com.ua).

Ці сервіси забезпечують безкоштовне профорієнтаційне тестування схильностей та здібностей людей різних вікових категорій онлайн. Результати тестування використовуються фахівцями державної служби зайнятості для допомоги особам, які 

обирають або змінюють професію, у визначенні напряму та обсягів подальшого професійного навчання. Також результати онлайн-тестування використовуються під час кар'єрного консультування клієнтів служби зайнятості.

Кар'єрне консультування з використанням цих платформ здійснюють близько 1,8 тис. профконсультантів служби зайнятості та психологів закладів освіти. На кінець червня 2020 року послуги на Платформах отримали майже 138,3 тис. осіб. 

У грудні 2019 року стартував новий цифровий сервіс для успішного працевлаштування українців – Освітній портал державної служби зайнятості (http://skills.dcz.gov.ua/). Навчальні матеріали на порталі зорієнтовані на розвиток навичок 

безробітних і працюючих громадян, роботодавців та співробітників державної служби зайнятості.

Новий сервіс дозволяє користувачам у онлайн форматі: розвивати особисті компетенції, затребувані на ринку праці; отримати актуальну інформацію щодо пошуку роботи та підбору персоналу; навчитися складати резюме сучасного формату; 

підготуватися до співбесіди з роботодавцем; обрати освітні курси та вебінари, зокрема ті, які проводяться центрами професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. На кінець 2020 року понад 22 тис. осіб зареєструвалися та 

користуються Освітнім порталом державної служби зайнятості.

Карʼєрне консультування з використанням цих платформ здійснюють близько 1,8 тис. профконсультантів служби зайнятості та психологів закладів освіти. На кінець 2020 року послуги на Платформах отримали  162,5 тис. осіб.

Водночас, на час впровадження карантинних заходів щодо запобігання поширення коронавірусної інфекції переважна більшість центрів зайнятості надають послуги у дистанційному режимі. Протягом 2020 року понад 266 тис. осіб залучено до 

участі у близько 30 тис. вебінарів із загальних питань зайнятості,  пошуку роботи, складання резюме, співбесіди з роботодавцем, дистанційного розвитку навичок за допомогою цифрових технологій. Також, в онлайн форматі центрами зайнятості 

надано 380 тис. інформаційних послуг з професійної орієнтації та працевлаштування, понад 250 тис. індивідуальних профконсультацій з вибору/зміни професії. 

З метою мотивації молоді до набуття затребуваних на ринку праці професій у 2020 році в державній службі зайнятості проводиться профорієнтаційний челлендж відеороликів про професії „ХОЧЕШЗМОЖЕШDOIT”, який дає можливість в 

онлайн форматі ознайомитися з професіями вітчизняного ринку праці. Відеоконтент створюється силами фахівців регіональних служб зайнятості на безкоштовній основі. Протягом року створено 242 відеоролики про 123 актуальні на ринку 

праці професії, які розміщено на ютуб-каналі (https://www.youtube.com/channel/UCovhzi70dLAMg22u3el5KFA/videos).

2



14 До абзацу 

шістнадцятого 

підпункту "а" 

пункту 1 статті 1

Вжити заходів стосовно завершення 

процедури відокремлення діяльності з 

транспортування природного газу від 

діяльності з видобутку і постачання 

природного газу з метою забезпечення 

незалежності оператора газотранспортної 

системи України

31/12/2019 Міненерго Виконано.

Знято з контролю виконання (лист Керівника Офісу Президента України від 21.07.2020 №02-01/1745)

15 До абзацу 

сімнадцятого 

підпункту "а" 

пункту 1 статті 1

Вжити заходів стосовно забезпечення 

початку масштабної приватизації, зокрема 

визначення п'яти об'єктів великої 

приватизації

31/12/2019 Мінекономіки

Фонд державного 

майна

Виконано.

Відповідно до укладених договорів радниками здійснюються заходи з підготовки до приватизації та продажу таких об'єктів великої приватизації: - державного пакета акцій розміром 100% статутного капіталу публічного акціонерного товариства 

«Об'єднана гірничо-хімічна компанія»;  єдиного майнового комплексу державного підприємства «Вугільна компанія «Краснолиманська»;  єдиного майнового комплексу державного підприємства «Завод «Електроважмаш»;  державного пакета 

акцій розміром 99,5667% статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Одеський припортовий завод»;  державного пакета акцій розміром 100% статутного капіталу приватного акціонерного товариства «Президент-Готель».

В офіційному друкованому виданні Фонду – газеті  «Відомості приватизації» 15.07.2020 опубліковано інформаційне повідомлення про проведення конкурсу з відбору радника для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу пакета 

акцій АТ «Перший київський машинобудівний завод» розміром 100 % статутного капіталу товариства. Перший етап конкурсу відбувся 18.08.2020, другий відбувся 03.09.2020. На засіданні конкурсної комісії 03.09.2020 було визначено переможця 

конкурсу з відбору радника з підготовки до приватизації та продажу АТ «Перший київський машинобудівний завод», а саме ТОВ  «КПМГ-Україна».

На сьогодні, відповідно до пункту 32 Порядку залучення радників у процесі приватизації об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 878 (зі змінами),  між Фондом та ТОВ «КПМГ-

Україна» здійснюються перемовини щодо укладання договору про надання послуг радника.

Між Фондом та переможцем конкурсу, ТОВ «КПМГ-Україна» 06.10.2020 укладено договір про надання послуг радника з підготовки до приватизації та продажу пакета акцій АТ «Перший київський машинобудівний завод» розміром 100 % 

статутного капіталу № 220 з відкладальною умовою щодо набрання ним чинності після затвердження Кабінетом Міністрів України радника. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1577 визначено ТОВ «КПМГ-Україна» 

радником для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу пакета акцій акціонерного товариства.

Проте з 02.04.2020 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-

19)», яким, зокрема, на період встановлення Кабінетом Міністрів України карантину та обмежувальних заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), припинено приватизацію (продаж) об’єктів 

великої приватизації.

Водночас  у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України «Про внесення зміни до пункту 7-2 Розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» 

(реєстраційний № 3616 від 09.06.2020), яким  пропонується виключення  норми щодо заборони проведення великої приватизації у зв’язку із COVID-19 та надається дозвіл на здійснення підготовки до приватизації об’єктів великої приватизації 

державної власності. Згідно з Постановою Верховної Ради України від 1 вересня 2020 року № 828-IX зазначений законопроект закону  включено до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання

16 До абзацу 

вісімнадцятого 

підпункту "а" 

пункту 1 статті 1

Вжити заходів стосовно забезпечення 

підготовки до запровадження ринку земель 

сільськогосподарського призначення, 

включаючи, зокрема, створення 

електронного реєстру інженерів-

землевпорядників та надання їм 

повноважень зі здійснення державної 

реєстрації земельної ділянки; 

оприлюднення усіх рішень щодо надання 

дозволів на зняття та перенесення родючого 

шару ґрунту; нормативного закріплення 

ведення документації із землеустрою 

виключно в електронній формі

31/12/2019 Мінекономіки Виконується.

1. Верховною Радою України прийнято Закон України від 31.03.2020 №552-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення". 

Відповідно до положень Закону, Урядом здійснюється розроблення відповідних нормативно-правових актів задля створення умов повноцінного запуску ринку земель сільськогосподарського призначення.

2. Здійснено заходи щодо відкриття інформації про наявні земельні ділянки: на порталі Дія у кабінеті користувача реалізовано можливість для кожного громадянина побачити, що знає про нього держава, зокрема його права щодо землі.

3. Держгеокадастром створено електронний реєстр сертифікованих інженерів-землевпорядників з можливістю сертифікованим інженерам землевпорядникам додавати/змінювати інформацію у реєстрі через свій електронний кабінет. Зазначений 

реєстр розміщено на сайті Держгеокадастру за посиланням: https://land.gov.ua/reyestr_inzheneriv_zemlevporyadnykiv/.

4. Верховною Радою України прийнято в першому читанні (14.11.2019) та направлено на повторне  друге читання (02.12.20) проект Закону України (реєстр. № 2194 від 01.10.2019), яким врегульовується питання надання сертифікованим 

інженерам-землевпорядникам повноважень зі здійснення державної реєстрації земельної ділянки, а саме, передбачено внесення змін до Закону України «Про Державний земельний кадастр» щодо забезпечення проведення протягом 2020–2021 

років пілотного проекту стосовно внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками та за наслідками його проведення подання до Верховної Ради України 

законопроекту щодо надання сертифікованим інженерам-землевпорядникам статусу державних кадастрових реєстраторів. 

5. Оприлюднення усіх рішень щодо надання дозволів на зняття та перенесення родючого шару ґрунту: на сайті Держгеокадастру за посиланням: https://land.gov.ua/permit/ в автоматичному режимі оприлюднюються зазначені рішення.

6. Нормативно закріплено ведення документації із землеустрою виключно в електронній формі: прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1141 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких 

постанов Кабінету Міністрів України", якою визначено вимогу щодо надходження документації із землеустрою до Державного фонду документації із землеустрою виключно в електронній формі

Мінекономіки листом від 05.08.2020 № 2851-01/48428-01  звернулося до Офісу Президента України з проханням продовжити термін виконання завдання  до прийняття Верховною Радою України проекту Закону України «Про внесення змін до 

Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» (реєстр. № 2194 від 01.10.2019)

17 До абзацу 

дев'ятнадцятого 

підпункту "а" 

пункту 1 статті 1

Вжити заходів стосовно забезпечення 

підготовки нормативно-правових актів, 

спрямованих на посилення захисту прав 

інтелектуальної власності

31/12/2019 Мінекономіки Виконується.

Верховною Радою України:

1. Прийнято Закон України від 16.06.2020 № 703-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності», розроблений з метою запровадження дворівневої системи державного 

управління сферою інтелектуальної власності: створення Національного органу інтелектуальної власності України (НОІВ). При цьому Мінекономіки забезпечуватиме формування та реалізуватиме державну політику в сфері інтелектуальної 

власності, а НОІВ виконуватиме окремі публічні функції (владні повноваження) з реалізації державної політики. 

Закон набирає чинності 14.10.2020, крім пункту 7 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення», який набрав чинності 15.07.2020.

2. Прийнято Закон України від 21.07.2020 № 815-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями», 

розроблений з метою  імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. 

Законом, з-поміж інших положень щодо підвищення стандартів правової охорони торговельних марок і промислових зразків, які встановлені у статтях 193-200, 212-218 Угоди про асоціацію, передбачаються норми щодо посилення захисту прав 

інтелектуальної власності на торговельні марки і промислові зразки, а саме посилено санкції за порушення прав на них, а також введено норми, спрямовані на протидію зловживанню правами інтелектуальної власності шляхом запровадження 

можливості досудового скасування реєстрацій промислових зразків в Апеляційній палаті (процедура «post grant opposition»). Закон набрав чинності 16.08.2020.

3. Прийнято Закон України від 21.07.2020 № 816-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства», розроблений з метою імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Законом, з-

поміж положень щодо підвищення стандартів правової охорони винаходів і корисних моделей, які встановлені у статтях 219-223 Угоди про асоціацію, передбачаються норми щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності на винаходи і 

корисні моделі, а саме посилено санкції за порушення F7прав на них, а також введено норми, спрямовані на протидію зловживанню правами інтелектуальної власності шляхом надання права будь-якій особі заперечувати проти заявок на 

винаходи після їх публікації, запроваджується можливість визнання недійсними прав на винаходи і корисні моделі в адміністративному порядку в Апеляційній палаті («post-grant opposition»). Закон набрав чинності 16.08.2020.

Крім того, Кабінетом Міністрів подано на розгляд Верховної Ради проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування маркування контрольними марками примірників аудіовізуальних творів, 

фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» (реєстр. № 3474 від 14.05.2020), метою якого є скасування застарілої системи маркування контрольними марками примірників творів та об’єктів суміжних прав, яка сприймається 

добросовісними розповсюджувачами як додаткове навантаження на бізнес, та надання власникам можливості використовувати більш сучасні способи захисту.  Мінекономіки здійснює супроводження зазначеного законопроєкту у Верховній Раді 

України. 04.11.2020 профільний комітет рекомендував Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні прийняти законопроєкт № 3474 за основу.

Також Мінекономіки розроблено проект Закону України «Про авторське право і суміжні права» (нова редакція закону).

Цим законопроектом пропонується серед іншого посилити питання захисту авторського права і суміжних прав, зокрема:

- спростити для правовласників процедуру вилучення нелегального контенту на веб-сайтах в Інтернеті та поширити цю процедуру на всі об’єкти авторського права і суміжних прав;

- передбачено повноваження Національної поліції поряд з державними інспекторами з питань інтелектуальної власності Мінекономіки складати протоколи щодо осіб, які недотримуються порядку припинення порушень авторського права і 

суміжних прав в мережі Інтернет;

- вдосконалити механізм визначення компенсації, що встановлюється судом за порушення авторського права і суміжних прав;

- в переліку суб'єктів, що мають право звертатися за захистом авторського права і (або) суміжних прав у встановленому порядку до суду та інших органів відповідно до їх компетенції визначити додатково осіб, яким надано виключну ліцензію на 

використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, організації колективного управління та об’єднання суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав, основною метою діяльності яких є захист авторського права і (або) суміжних 

прав

- у змінах до Господарського процесуального кодексу України пропонується не вважати малозначними справи щодо прав інтелектуальної власності.

Мінекономіки  зазначений законопроект погоджено із  заінтересованими  державними органами, отримано висновок  Мін'юсту про проведення правової експертизи та 04.12.20  на розгляд Кабінету Міністрів України.

3



18 До абзацу 

двадцятого 

підпункту "а" 

пункту 1 статті 1

Вжити заходів стосовно забезпечення 

здійснення Державною податковою 

службою України і Державною митною 

службою України передбачених 

законодавством функцій і повноважень у 

повному обсязі

31/12/2019 Мінфін

ДПС

Держмитслужба

Виконано.

1. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 682 «Питання Державної податкової служби» ДПС уповноважено виконувати функції із реалізації податкової політики.

2. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1217 «Питання Державної митної служби» уповноважено Держмитслужбу з 08.12.2019 здійснювати  функції ДФС, що припиняється, з реалізації державної митної політики, 

державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи.    

3. Прийнято Закони України від 16.01.2020  № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві»  (набрав 

чинності 23.05.2020) та від 14.01.2020 № 440-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи», який підписано Президентом України 11.02.2020 

(набрав чинності 13.02.2020). 

Законами запроваджено новий формат діяльності Держмитслужби та Державної податкової служби як єдиних юридичних осіб, ( їх територіальні органи будуть здійснювати діяльність не як юридичні особи публічного права, а як відокремлені 

підрозділи). Крім цього, законами передбачено узгодження положень законодавчих актів України у зв’язку із проведенням реформи митних та податкових органів

4. Міністром фінансів погоджено нову редакцію структури апарату ДПС, сформовану за функціональним принципом (було введено в дію 05.05.2020), а також 12.06.2020 затверджено структуру територіальних органів ДПС, приведену у 

відповідність до структури апарату ДПС.

Основною новацією структури головних управлінь ДПС в областях є ліквідація управлінь, утворених на правах відокремлених підрозділів, що є проміжним етапом щодо функціонування ДПС у форматі єдиної юридичної особи. Відповідно до 

вимог Податкового кодексу України державні податкові інспекції будуть входити до складу головних управлінь ДПС як їх структурні підрозділи. 

5. У зв’язку зі змінами, внесеними Законом № 466, Урядом схвалено постанову від 27.07.2020 № 643 «Про внесення змін до Положення про Державну податкову службу України», якою, зокрема, врегульовується механізм делегування 

повноважень посадовим (службовим) особам апарату ДПС та її територіальних органів на виконання певних функцій, передбачених Податковим кодексом України, законодавством з питань сплати єдиного внеску, іншим законодавством, 

контроль за дотримання якого покладено на ДПС, а також законодавством про державну службу.

6. Постановою Уряду від 30.09.2020 № 924 «Про внесення змін до Положення про Державну митну службу України» внесено зміни до Положення Держмитслужби в частині надання можливості делегування окремих повноважень, визначених 

Митним кодексом України, законодавством про державну службу, іншими законами, встановлення самопредставництва Держмитслужби в судах без окремного доручення Голови Держмитслужби та надання Голові права створювати 

територіальні органи Держмитслужби.

7. Міністром фінансів погоджено наказ Держмитслужби від 29.10.2020 № 489 «Про затвердження положень про територіальні органи Держмитслужби».

Мінфін запропонував зняти відповідне завдання з контролю, підтримуючи зазначену пропозицію Секретаріат Кабінету Міністрів звернувся до Офісу Президента України з проханням зняти відповідне завдання з контролю (лист від 24.12.20 № 

43020/0/2-20).

19 До абзацу 

двадцять першого 

підпункту "а" 

пункту 1 статті 1

Вжити заходів стосовно забезпечення 

розроблення програмного рішення для 

програмних реєстраторів розрахункових 

операцій та можливості його тестування і 

подальшого використання на безкоштовній 

основі платниками податків для 

застосування таких реєстраторів під час 

здійснення господарської діяльності

31/12/2019 Мінфін

ДПС

Виконано. 

Законом України від 17.03.20 № 533 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19)» було відтерміновано на 01.08.20 набрання чинності нормами Законів України від 20.09.19 № 128 «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері 

торгівлі, громадського харчування та послуг» та № 129 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг», якими запроваджено можливість застосування ПРРО наряду з класичними РРО та 

можливість видачі розрахункових документів в електронній формі. 

З метою імплементації нововведень, передбачених вказаними законами, Мінфіном розроблено такі нормативно-правові акти: 

1) постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.20: 

- № 634 «Про затвердження Переліку текстилю, під час реалізації якого (крім реалізації за готівкові кошти на ринках) застосовуються реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій, та Переліку 

деталей та приладдя до автотранспортних засобів, під час реалізації яких застосовуються реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій»; 

- № 630 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 149»; 

- № 629 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2002 р. № 199»; 

- № 631 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій»; 

2) накази Мінфіну: 

- від 18.06.20 № 306 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року № 13», зареєстрований у Мін’юсті 06.07.20 за № 624/34907; 

- від 23.06.20 № 317 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року № 547», зареєстрований у Мін’юсті 07.07.20 за № 635/34918 – № 640/34923; 

- від 05.08.20 № 477 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 08 жовтня 2012 року №1057», зареєстрований в Мін’юсті 09.11.20 за № 1094/35377, № 1095/35378, № 1096/35379. 

З метою виконання вимог законодавства та Указів №№ 761, 837 ДПС з 01.08.20 забезпечено: 

щоденну, цілодобову роботу фіскального сервера ДПС; 

функціонування безкоштовних програмних рішень для ПРРО, які використовуються суб’єктами господарювання, у тому числі в період відсутності зв’язку між ПРРО та фіскальним сервером (режим офлайн); 

функціонування двох АРІ: АРІ Єдиного вікна подання електронної звітності та АРІ Електронного кабінету; 

доопрацювання електронного сервісу Електронного кабінету в частині перегляду та перевірки наявності та дійсності чеків.

АРІ фіскального сервера розміщено за посиланням: https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/opis-ari-fiskalnogo-serverakontrolyuyuchogo-organu/. 

Варто відмітити, що наразі можливістю зареєструвати та застосовувати ПРРО вже скористалися майже 3,5 тис. суб’єктів господарювання, якими зареєстровано 55,5 тис. ПРРО, фіскалізовано майже 90 млн. чеків.

Мінфін запропонував зняти відповідне завдання з контролю, підтримуючи зазначену пропозицію Секретаріат Кабінету Міністрів звернувся до Офісу Президента України з проханням зняти відповідне завдання з контролю (лист від 24.12.20 № 

43020/0/2-20).

20 До абзацу 

двадцять другого 

підпункту "а" 

пункту 1 статті 1

Вжити заходів стосовно надання в 

установленому порядку роз'яснення для 

платників податків щодо порядку 

застосування реєстрації розрахункових 

операцій під час реалізації товарів (надання 

послуг) через мережу Інтернет

31/12/2019 Мінфін

ДПС

Виконано. 

В частині надання роз'яснень щодо порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО) під час реалізації товарів (надання послуг) через мережу Інтернет ДПС неодноразово надавалися консультації суб’єктам господарювання 

щодо порядку здійснення продажу товарів (надання послуг) за допомогою мережі Інтернет (дистанційним способом) та можливого «касового розриву». 

Надано 345 індивідуальних податкових консультацій, які розміщено на сайті ДПС на ресурсі «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс». 

Крім того, 06.12.19 на офіційному вебпорталі ДПС за посиланням: https://tax.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/399951.html розміщено роз’яснення  щодо порядку застосування РРО, зокрема під час реалізації товарів (надання послуг) через мережу 

Інтернет. 

Також підготовлено інформаційні листи, де викладено інформацію стосовно найпоширеніших запитань - відповідей щодо ПРРО, які розміщено за посиланнями: https://tax.gov.ua/data/material/000/320/408153/Informaciyniy_list_3.pdf, 

https://tax.gov.ua/data/material/000/322/412719/Informaciyniy_list_7.pdf. 

Слід зазначити, що Законом України від 01.12.20 № 1017 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо лібералізації застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку та 

скасування механізму компенсації покупцям (споживачам) за скарги щодо порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми застосованих штрафних санкцій»: 

- відтерміновано до 01.01.22 запровадження норм щодо розширення сфери застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО/ПРРО) для фізичних осіб – підприємців, які є 

платниками єдиного податку другої – четвертої груп; 

- скорочено перелік видів діяльності, при провадженні яких застосування РРО/ПРРО є обов’язковим з 01.01.21, зокрема, виключено роздрібну торгівлю вживаними товарами, реалізацію товарів через мережу Інтернет, діяльність ресторанів, кафе, 

готелів, туристичних агентств, реалізацію текстилю, деталей та приладдя для автотранспорту; 

- звільнено від застосування РРО / ПРРО при здійсненні розрахунків за послуги у разі проведення таких розрахунків виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та/або сервісів переказу коштів.

Мінфін запропонував зняти відповідне завдання з контролю, підтримуючи зазначену пропозицію Секретаріат Кабінету Міністрів звернувся до Офісу Президента України з проханням зняти відповідне завдання з контролю (лист від 24.12.20 № 

43020/0/2-20).
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21 До абзацу 

двадцять третього 

підпункту "а" 

пункту 1 статті 1

Вжити заходів стосовно забезпечення 

формування в установленому порядку 

незалежних наглядових рад усіх державних 

банків

31/12/2019 Мінфін Виконано.

Знято з контролю виконання (лист Керівника Офісу Президента України від 21.07.2020 №02-01/1745)

22 До абзацу 

двадцять 

четвертого 

підпункту "а" 

пункту 1 статті 1

Вжити заходів стосовно створення умов для 

збільшення власного видобутку газу та 

нафти

31/12/2019 Міненерго Виконується.

З метою створення умов для збільшення власного видобутку газу та нафти, боротьбі зі «сплячими ліцензіями», комплексного вдосконалення правового регулювання інших ключових питань нафтогазовидобувної галузі Міністерством розроблено, 

а Кабінетом Міністрів України схвалено та направлено на розгляд Верховної Ради України проекти Законів України:

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ефективного розвитку нафтогазоносної галузі» (реєстр. № 2821 від 30.01.2020);

- «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання ефективного користування ділянками нафтогазоносних надр» (реєстр. № 2807 від 27.01.2020);

- «Про внесення змін до статті 29 Бюджетного кодексу України щодо стимулювання ефективного користування ділянками нафтогазоносних надр» (реєстр. № 2808 від 27.01.2020).

У зв’язку зі зміною Уряду законопроєкти вважаються відкликаними.

06.03.2020 народним депутатом України Я. Железняком подано на розгляд Верховної Ради України аналогічні законопроекти (реєстр. № 3187, № 3188, № 3189).

На виконання листа Керівника Офісу Президента України від 15.07.2020 № 02-01/1673 Міненерго продовжує виконання завдання у частині забезпечення належного супроводження відповідних законопроєктів під час їх розгляду відповідними 

комітетами Верховної Ради України.

15.07.2020 Комітет з питань екологічної політики та природокористування рекомендував Верховній Раді України відхилити законопроєкт реєстр. № 3187.

Постановою Верховної Ради України від 01.09.2020 № 828-IX законопроєкти реєстр. № 3187 та № 3188 включено до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання

Крім того, для стимулювання власного видобутку вуглеводнів, створення на законодавчому рівні сприятливих фіскальних умов для запобігання подальшому падінню обсягів видобутку природного газу, нафти та газового конденсату в Україні 

Міністерством розробляється проєкт Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження заходів стимулювання власного видобутку вуглеводнів». Проєкт акта потребує узгодження із Мінфіном, Міндовкілля, 

Держгеонадра та ДФС.

23 До абзацу 

двадцять п’ятого 

підпункту "а" 

пункту 1 статті 1

Вжити заходів стосовно затвердження плану 

реструктуризації акціонерного товариства 

"Українська залізниця"

31/12/2019 Мінінфраструктури Виконано.

Прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2019 № 1411 «Про затвердження плану заходів з реформування залізничного транспорту». Відповідним планом заходів передбачається проведення заходів з реформування 

залізничного транспорту, зокрема щодо відкриття ринку залізничних перевезень, підвищення безпеки перевезень та вдосконалення технічної політики, проведення структурних реформ АТ «Укрзалізниця» та підготовки Товариства до запуску 

конкурентного ринку залізничних перевезень

Мінінфраструктури повторно звернулося листом від 11.08.2020 № 11128/47/10-20 до Офісу Президента України з проханням зняти з контролю виконання відповідного завдання

24 До абзацу 

двадцять шостого 

підпункту "а" 

пункту 1 статті 1

Вжити заходів стосовно забезпечення 

оновлення локомотивного парку 

акціонерного товариства "Українська 

залізниця"

31/12/2019 Мінінфраструктури Виконується.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.07.2020 № 927 затверджено фінансовий план акціонерного товариства «Українська залізниця» на 2020 рік.

З метою визначення потенційних постачальників локомотивів протягом 2019-2020 років Мінінфраструктури та АТ «Укрзалізниця» проведено ряд зустрічей із провідними виробниками локомотивів (тепловозів та електровозів), модельний ряд 

яких містить зразки для колії шириною 1520 мм: General Electric (Wabtec Corporation) (США), Alstom Transport SA (Франція), CRRC Datong Co. Ltd (Китай), Hyundai ROTEM (Корея). Під час вказаних зустрічей особливу увагу приділено питанням: 

відповідності технічних характеристик локомотива вимогам АТ «Укрзалізниця»; вартості одиниці локомотива, технічного обслуговування; наявності джерел фінансування та прийнятності його умов; локалізації виробництва в Україні.

Тривають перемовини з US Ex-Im Bank (США), Citibank (США) та українськими компаніями Dragon Capital, OTP Leasing щодо джерел фінансування оновлення парку тепловозів виробництва General Electric (Wabtec Corporation). Співпраця з US Ex-

Im Bank (США) передбачає надання державної гарантії.

Мінінфраструктури здійснюється державна експертиза інвестиційного проєкту АТ «Укрзалізниця» «Оновлення тягового рухомого складу АТ «Укрзалізниця» (придбання магістральних вантажних тепловозів), яким передбачено отримання 

державної підтримки у вигляді державної гарантії.

У результаті відповідних перемовин 30.12.2019 між Мінінфраструктури, АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Транспортейшн Юкрейн» (Wabtec Corporation) підписано меморандум.

Водночас опрацьовується пропозиція компанії Alstom Transport SA (Франція) щодо укладення Міжурядової Українсько-Французької Рамкової угоди для фінансування оновлення парку електровозів.

Крім того, обговорювалося питання щодо можливої схеми фінансування проєкту оновлення тягового рухомого складу АТ «Укрзалізниця» у разі обрання компанії CRRC Datong Co., Ltd (Китай) постачальником електровозів. Розглядаються 

варіанти фінансування за допомогою фінансового лізингу через компанію холдингу CRRC та кредитування під гарантію експортної кредитної агенції Sinosure, кредит під державну гарантію від Китайського експортно-імпортного банку.

Потреба в нових локомотивах на період 2020–2025 років з урахуванням прогнозованих обсягів перевезень вантажів становить: 40 вантажних тепловозів, 135 вантажних електровозів змінного струму 25 кВт, 50 вантажних електровозів постійного 

струму 3 кВт, 20 вантажних електровозів подвійного живлення 25 кВт/3 кВт. 

Для розробки  недискримінаційних технічних вимог до локомотивів, вимог до постачальника, оптимального формування лотів та термінів поставки АТ «Укрзалізниця» замовлено послуги консультанта DB Engineering and Consulting GmbH. Звіт 

консультанта наданий наприкінці 2019 року. Відповідно до рішень наради з питань оновлення тягового рухомого складу, яка відбулась 10.01.2020 та на підставі звіту консультанта: визначено перелік потенційних постачальників, які мають 

достатній потенціал та потужності для задоволення вимог та потреби АТ «Укрзалізниця», включаючи обсяги та строки поставки від 25 до 55 од. на рік; розробляється технічна специфікація на електровоз, яка містить загальні вимоги до 

електровоза, до конструкції та виробництва, використання матеріалів тощо; визначено рівень цін на електровози; визначено прийнятні умови фінансування; визначено вимоги до рівня локалізації виробництва в Україні. За результатами наради за 

участю представників АТ «Укрзалізниця», яка відбулась 03.03.2020 прийнято рішення щодо підготовки АТ «Укрзалізниця» планів-графіків укладення договорів на поставку тепловозів та електровозів. 27.04.2020 АТ «Укрзалізниця» повідомило 

про початок процесу відбору постачальника електровозів. Усього планується закупити: 135 електровозів змінного струму, 50 електровозів постійного струму та 20 електровозів подвійного живлення. Запрошення направлено основним світовим 

виробникам електровозів, а саме: Alstom, Bombardier Transportation, CRRC Corporation Limited, Siemens AG, Newag SA, PeSA Bydgoszcz SA, Skoda Transportation a.s., Softronic Srl, Stadler Bussnang AG та КВБЗ. Після закінчення відбору АТ 

«Укрзалізниця» отримало відповіді від виробників разом із супровідними документами, що підтверджують заінтересованість виробника у включенні до «короткого списку», а саме: Alstom, CRRC Datong, CRRC Zhuzhou, SIEMENS, консорціум 

China Railway 14 Bureau та CRRC Dalian, ŠKODA, ПАТ «КВБЗ», Star capital, ТОВ «Укрелектроапарат». Проєктна група АТ «Укрзалізниця» завершила 30.06.2020 розгляд документів виробників. Результати розгляду документів надано 02.07.2020 

правлінню АТ «Укрзалізниця» з метою затвердження переліку виробників, включених до «короткого списку», а саме: Alstom, CRRC Datong, CRRC Zhuzhou, SIEMENS, консорціум China Railway 14 Bureau та CRRC Dalian, ŠKODA, ПАТ «КВБЗ». 

Також в липні 2020 р. проєктна група АТ «Укрзалізниця» опрацювала проєкт запрошення до подання пропозицій та методику, за якою може бути здійснено відбір виробника. Відповідні рішення вже прийняті правлінням та передані на 

погодження наглядової ради товариства. Після отримання погодження, запрошення до подання пропозицій буде надіслане виробникам, включеним до «короткого списку». Із виробником, чия пропозиція буде визначена найбільш прийнятною, 

планується укласти рамкову угоду відповідно до законодавства України

5



25 До абзацу 

двадцять сьомого 

підпункту "а" 

пункту 1 статті 1

Вжити заходів стосовно забезпечення 

видачі дозволів на міжнародні перевезення 

вантажів та рух негабаритного 

транспортного засобу виключно в 

електронній формі через електронний 

кабінет перевізника

31/12/2019 Мінінфраструктури Виконується.

Мінінфраструктури і ДП «Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки» реалізували проект «Транспортний портал електронних послуг».

З 02.01.2020 запроваджено Транспортний портал електронних послуг «e-transport» (Транспортний портал), який працює в режимі дослідної експлуатації.

Через Транспортний портал міжнародні автомобільні перевізники можуть подати в електронному вигляді заявку для бронювання дозволів на отримання послуги з видачі дозволів на міжнародні перевезення вантажів автомобільним транспортом. 

Станом на 18.08.2020 сервісом електронного замовлення дозволів скористалися  6995 автомобільні перевізники.

Розроблено проєкт наказу Мінінфраструктури «Про внесення змін до Порядку оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному 

сполученні, їх обміну та обліку», який пройшов громадське обговорення та надіслано на погодження до: Антимонопольного комітету України (листом від 06.07.2020 № 130-29/02-9508 погоджено без зауважень); Державної служби України з 

безпеки на транспорті (листом від 03.07.2020 № 5042/02/15-20 погоджено із зауваженнями); Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні; Спільного представницького 

органу сторони роботодавців на національному рівні (листом від 08.07.2020 № 20-2-375 погоджено без зауважень); Міністерства цифрової трансформації України  (погоджено); Державної регуляторної служби України (отримано відмову в 

погодженні через наявність зауважень від АсМАП та ФРТУ). 13.08.2020 проведено робочу зустріч з метою узгодження позиції, наразі доопрацьовується проєкт наказу.

Також прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 473 «Про запровадження експериментального проекту щодо забезпечення впровадження замовлення бланків дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при 

виконанні перевезень вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні в електронній формі через Транспортний портал електронних послуг».

Крім того, розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про запровадження експериментального проекту щодо забезпечення видачі дозволів на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких 

перевищують нормативні, в електронній формі через Транспортний портал електронних послуг (e-transport.gov.ua)», який на даний час доопрацьовується  з урахуванням зауважень наданих   заінтересованими органами. На даний час узгоджуються 

зауваження, які надали до проєкту постанови заінтересовані органи.

26 До абзацу 

двадцять восьмого 

підпункту "а" 

пункту 1 статті 1

Вжити заходів стосовно упровадження в 

експериментальному режимі електронної 

товарно-транспортної накладної

31/12/2019 Мінінфраструктури Виконано.

Прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2019 № 1392 «Про реалізацію експериментального проекту щодо впровадження електронного документообігу електронної товарно-транспортної накладної».

Починаючи з 27.12.2019 Мінінфраструктури забезпечує проведення реєстрації товарно-транспортних накладних через портал електронних послуг «e-transport.gov.ua» з накладанням єдиного ідентифікатора.

На виконання зазначеного розпорядження Кабінету Міністрів України  видано наказ Мінінфраструктури від 07.05.2020 № 301 «Про затвердження Порядку реалізації експериментального проекту щодо впровадження електронного документообігу 

електронної товарно-транспортної накладної», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.07.2020 за № 644/34927.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.09.2020  № 1122 погоджено пропозицію Мінінфраструктури стосовно реалізації до 31 грудня 2020 р. на території України експериментального проекту щодо впровадження електронного 

документообігу електронної товарно-транспортної накладної.

Також розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.12.2020 № 1629 «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2020 № 1122» термін дії експериментального проєкту продовжено до 30 липня 2021 

року.

27 До абзацу 

двадцять дев’ятого 

підпункту "а" 

пункту 1 статті 1

Вжити заходів стосовно налагодження 

ефективного габаритно-вагового контролю 

на автомобільних дорогах

31/12/2019 Мінінфраструктури

МВС

Виконується.

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 27.12.2019 № 1174 «Деякі питання фіксації порушень законодавства про автомобільний транспорт».

Постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 727 внесено зміни до Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті, якими надають можливість збільшити ефективність здійснення габаритно-вагового 

контролю у тому числі із залученням працівників Національної поліції та Укравтодору. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 451 внесено зміни до Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, якими передбачено впровадження 25 комплексів системи 

зважування в русі (WIM). 

Крім того, у рамках реалізації Пілотного проєкту з впровадження системи зважування в русі (WIM) споруджені та запущені в режимі конфігурування і первинного збирання даних WIM 1 (М-06), WIM 2 (М-06), WIM 3 (М-03), WIM 4 (Р-03), WIM 5 

(М-05) та WIM 6 (М-07). 

Керування майданчиками здійснюється з Центру оброблення даних, розташованого в приміщенні Державного агентства автомобільних доріг України за адресою: м. Київ, вул. Фізкультури, 9. 

На цей час завершуються роботи із сертифікації встановлених засобів вимірювання та системи захисту інформації, а також загалом триває підготовка до введення системи в експлуатацію. 

Починаючи з 08.07.2020 Державній службі України з безпеки на транспорті було надано доступ у дослідному режимі до прикладного програмного інтерфейсу (АРІ), створеного в рамках Пілотного проекту з впровадження системи зважування в 

русі (WIM). 

Актуальну інформацію про Пілотний проєкт з впровадження та розширення системи зважування в русі (WIM) можна отримати за допомогою інтерактивної карти за посиланням: http://bit.ly/wiminbrief.

Проведено сертифікаційні випробування кожного з побудованих майданчиків у польових умовах. Готується пакет документів для передачі на баланс Укравтодору системи зважування в русі (WIM). 

Служби автомобільних доріг в областях розпочали роботи із закупівлі послуг зі спорудження та проєктування.

Станом на 25.12.2020:

- 6 систем WIM вже встановлено та підключено; 

- 22 системи WIM заплановано до встановлення  (з них 20 – проводяться тендерні процедури, 2 – встановлення та тестування).

Укрінфрапроєктом:

- 20 систем WIM заплановано до встановлення  (з них 14 – проводяться дорожні роботи, 6 – монтажні роботи).

  
28 До абзацу 

тридцятого 

підпункту "а" 

пункту 1 статті 1

Вжити заходів стосовно створення в 

установленому порядку та забезпечення 

функціонування центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну 

політику зі здійснення державного 

екологічного контролю

31/12/2019 Міндовкілля Виконується.

У Верховній Раді України зареєстровано проєкт Закону України «Про державний екологічний контроль» (реєстр. № 3091 від 19.02.2020, внесений народними депутатами України О. Маріковським, О. Бондаренком, та ін.), яким передбачається, 

зокрема, реформування системи органів та порядку здійснення державного екологічного контролю.

Проєкт Закону визначає правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного екологічного контролю, повноваження органів державного екологічного контролю, а також встановлює відповідальність суб’єктів 

господарювання за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів.

Законопроектом передбачено докорінне реформування системи державного екологічного контролю шляхом усунення дублювання та об’єднання відповідних повноважень в єдиному органі державного екологічного контролю, що діє на 

центральному та регіональному рівнях.

Міндовкілля та Державна екологічна інспекція забезпечують  супроводження зазначеного законопроєкту у Верховній Раді України.

Утворення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику зі здійснення державного екологічного контролю, можливе після законодавчого врегулювання діяльності органів державного екологічного контролю та 

визначення їх основних завдань і функцій, тобто після запровадження єдиної, цілісної та ефективної системи державного екологічного контролю, що передбачено проєктом Закону України «Про державний екологічний контроль»

6



29 До абзацу 

тридцять першого 

підпункту "а" 

пункту 1 статті 1

Вжити заходів стосовно забезпечення 

ефективного функціонування 

централізованої закупівельної організації з 

метою проведення тендерів та закупівель за 

рамковими угодами товарів і послуг (крім 

поточного ремонту) для Секретаріату 

Кабінету Міністрів України та центральних 

органів виконавчої влади

31/12/2019 Мінекономіки Виконано.

Знято з контролю виконання (лист Керівника Офісу Президента України від 21.07.2020 №02-01/1745)

30 До абзацу 

тридцять другого 

підпункту "а" 

пункту 1 статті 1

Вжити заходів стосовно схвалення порядку 

проведення аукціонів із розподілу квот 

підтримки виробників електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії та 

здійснення такого розподілу на 2020 - 2025 

роки

31/12/2019 Міненерго Виконується.

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 27.12.2019 № 1175 «Про запровадження конкурентних умов стимулювання виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії», яка включає Порядок проведення аукціонів з 

розподілу квоти підтримки.

 Міненерго розроблено проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки у 2021 році», який включає річну квоту підтримки та графік проведення аукціонів на 2021 рік, а також 

індикативні прогнозні показники річних квот підтримки на 2022-2025 роки. Проєкт відповідного розпорядження надіслано на погодження Мінфіну та Мінекономіки. Мінекономіки погодило проєкт без зауважень, позиція Мінфіну наразі 

очікується.

31 До абзацу першого 

підпункту "б" 

пункту 1 статті 1

Вжити заходів стосовно запровадження та 

забезпечення відповідності стандартам 

корпоративного управління, затвердженим 

Організацією економічного співробітництва 

та розвитку, на найбільших десяти 

державних підприємствах

31/1/2020 Мінекономіки

Мінфін

Мінінфраструктури

Секретаріат Кабінету 

Міністрів

Виконується. 

Урядом 18.12.2019 схвалено план заходів щодо приведення у відповідність до стандартів корпоративного управління, затверджених ОЕСР, системи управління ТОП-10 державних компаній, критерії відповідності статутів особливо важливих для 

економіки суб’єктів господарювання до стандартів ОЕСР та структуру політики власності, що мають бути затверджені органами управління для ТОП 10 державних компаній: НАК «Нафтогаз України»; АТ «Укрзалізниця»; АТ «ДПЗКУ»; ПрАТ 

«Укргідроенерго»; НЕК «Укренерго»; ДК «Укроборонпром»; АТ «Укрпошта»; ДП «НАЕК «Енергоатом»; ДП «АМПУ»; ДП «МА «Бориспіль» (пункт 6 протоколу № 26 засідання Кабінету Міністрів України від 18.12.2019).

Меморандумом з Міжнародним валютним фондом за Програмою «Стенд-бай» про економічну та фінансову політику передбачено подальше зміцнення корпоративного управління державних підприємств, включаючи перегляд структури 

корпоративного управління для 15 державних підприємств за сприяння ОЕСР та ЄБРР, для приведення його у відповідність з Керівними принципами ОЕСР.

29.07.2020 Урядом підтримано пропозицію Мінекономіки стосовно продовження впровадження принципів корпоративного управління ОЕСР на ТОП-15 найбільших державних компаніях, до яких, окрім підприємств ТОП–10, увійшли 

Украерорух, ТОВ «Оператор ГТС України», АТ «ДАК «Автомобільні дороги України», Поліграфкомбінат «Україна», АТ «Аграрний фонд», протокол засідання Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 62.

16 грудня 2020 року Урядом (протокол № 127) підтримано пропозицію Мінекономіки щодо затвердження оновленого плану заходів щодо приведення системи управління у найбільших особливо важливих для економіки суб’єктах господарювання 

(ТОП-15) у відповідність із стандартами корпоративного управління, затвердженими Організацією економічного співробітництва та розвитку та доручено відповідним суб’єктам управління об’єктами державної власності забезпечити виконання 

заходів, визначених оновленим планом заходів.

Станом на кінець 2020 року затверджені: 

- політики власності 13 компаній – НАК «Нафтогаз України», АТ «ДПЗКУ», ПрАТ «Укргідроенерго», ДП «МА «Бориспіль», ДП «АМПУ», НЕК Укренерго», АТ «Укрзалізниця», АТ «Укрпошта», Поліграфкомбінат

«Україна», ДП «НАЕК «Енергоатом», АТ «ДАК «Автомобільні дороги України», АТ «Аграрний фонд», Украерорух; 

- ключові показники ефективності діяльності наглядової ради 5 компаній - ПрАТ «Укргідроенерго», ДП «МА «Бориспіль», ДП «АМПУ», АТ «Укрпошта», НЕК «Укренерго»; 

- індивідуальні плани з корпоративного управління 3 компаній - НАК «Нафтогаз України», АТ «Укрзалізниця», ПрАТ «Укргідроенерго».

Розроблено проекти, які проходять узгоджувальні процедури щодо:

 - політики власності ТОВ «Оператор ГТС України» та ДК «Укроборонпром»; 

- ключових показників діяльності наглядової ради НАК «Нафтогаз України», АТ «Укрзалізниця», ДК «Укроборонпром», ДП «НАЕК «Енергоатом», АТ «ДПЗКУ», АТ «ДАК «Автомобільні дороги України», Поліграфкомбінат «Україна», АТ 

«Аграрний фонд», Украерорух та ТОВ «Оператор ГТС України»;

 - індивідуальних планів з корпоративного управління АТ «ДПЗКУ», НЕК «Укренерго», ДП «НАЕК «Енергоатом», АТ «ДАК «Автомобільні дороги України», Поліграфкомбінат «Україна», АТ «Аграрний фонд», Украерорух, ТОВ «Оператор ГТС 

України», ДП «МА «Бориспіль», ДП «АМПУ», АТ «Укрпошта» та ДК «Укроборонпром».

Статути 13 державних компаній із ТОП - 15 приведено у відповідність до змін, що відбулись у законодавстві в частині утворення наглядових рад, формування їх складу з незалежними членами, обов’язкового аудиту звітності, обов’язкового 

оприлюднення інформації про свою діяльність тощо. Розроблено проекти статутів Украерорух та ТОВ «Оператор ГТС України», які проходять узгоджувальні процедури.

З метою усунення з українського законодавства колізій та протиріч, що не дозволяють повною мірою імплементувати в державних компаніях сучасні стандарти корпоративного управління, розроблено проект Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава», який було направлено до Організації економічного співробітництва та розвитку та 

Європейського банку реконструкції та розвитку для надання пропозицій та зауважень, які 30.11.2020 надали свої коментарі до цього проекту Закону.

3 21.12.2020 та 23.12.2020 в режимі відеоконфереції проведено перші консультації з представниками ЄБРР та консультантами Kinstellar. Наразі за результатами зазначених консультацій проект Закону доопрацьовується з метою подальшого 

погодження з заінтересованими органами та проведення правової експертизи Мін’юстом.

32 До абзацу другого 

підпункту "в" 

пункту 1 статті 1

Вжити заходів щодо забезпечення створення 

в установленому порядку та початку 

діяльності нового органу із запобігання та 

протидії кримінальним правопорушенням у 

сфері економіки та фінансів, що консолідує 

відповідні функції податкової міліції, інших 

правоохоронних органів

31/3/2020 Мінфін Виконується.

Проєкт Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» (реєстр. № 3087-д від 02.07.2020), внесений на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України Гетманцевим Д.О., Василевською-Смаглюк О.М. та іншими, 

03.09.2020 прийнято Верховною Радою в першому читанні та очікує на друге читання. 

Мінфіном взято участь у підготовці та опрацюванні пропозицій щодо змін до законодавства з метою створення аналітичного органу влади, на який покладатиметься обов’язок щодо проведення фінансових розслідувань злочинів у сфері публічних 

фінансів, а саме розглянуто та подано Уряду проекти експертних висновків згідно зі статтею 27 Бюджетного кодексу України до законопроектів: «Про Бюро економічної безпеки України» (реєстр. № 3087-д від 02.07.2020), «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо реалізації окремих положень діяльності Бюро економічної безпеки України» (реєстр. № 3959 від 06.08.2020), «Про внесення змін до адміністративного та кримінального законодавства щодо 

запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України» (реєстр. № 3959-1 від 25.08.2020) та «Про внесення змін до прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

покращення інвестиційного клімату в Україні» щодо терміну набрання чинності окремими положеннями» (реєстр. № 4090 від 14.09.2020).

28 вересня 2020 року Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону "Про Бюро економічної безпеки України" (реєстр. № 3087-д) 

прийняти в другому читанні та в цілому як Закон України, з пропозиціями суб’єктів права законодавчої ініціативи, врахованими Комітетом та з техніко-юридичним опрацюванням.

30 жовтня 2020 року повторно розглянув законопроект «Про Бюро економічної безпеки України» № 3087-д з урахуванням зауважень юридичного управління Апарату Верховної Ради України. Доопрацьованим законопроектом передбачається 

створення Бюро економічної безпеки України, як центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України. Також визначаються завдання, функції та повноваження Бюро економічної 

безпеки України, контроль за його діяльністю, правовий статус, обов’язки та відповідальність працівників Бюро тощо.

Зміни до Кримінального процесуального кодексу України профільним Комітетом Верховної Ради України винесено в окремий законопроект. 24.09.2020 Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності рекомендував 

Верховній Раді України проект Закону України «Про внесення змін до адміністративного та кримінального законодавства щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України» (реєстр. №3959-1) за наслідками розгляду в першому 

читанні прийняти за основу. Законопроектом пропонується, що Бюро економічної безпеки України буде здійснювати досудове розслідування кримінальних проваджень, зокрема передбачених статтями 206-2, 210, 211 Кримінального кодексу 

України, у разі якщо розслідування таких кримінальних правопорушень не віднесено до підслідності Національного антикорупційного бюро України.

33 До абзацу 

третього 

підпункту "в" 

пункту 1 статті 1

Вжити заходів щодо забезпечення створення 

та функціонування в Україні інституту 

авторизованого економічного оператора 

(АЕО) для спрощення проходження митних 

процедур суб'єктами зовнішньоекономічної 

діяльності, які відповідають встановленим 

критеріям

31/3/2020 Мінфін

Держмитслужба

Виконано. 

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 665 «Про деякі питання функціонування авторизованих економічних операторів», положення якої передбачають затвердження документів, необхідних для початку процедур 

авторизації АЕО. Постанова № 665 дозволяє зацікавленим підприємствам подати заяви про надання авторизації АЕО, а митним органам провести оцінку відповідності підприємства критеріям АЕО та надати авторизацію АЕО.

Таким чином, на даний час прийнято усі нормативно-правові акти, необхідні для отримання підприємствами авторизації АЕО, і у вересні 2020 року Держмитслужбою було зареєстровано першу заяву про надання авторизації АЕО.

Станом на сьогодні за цією заявою Держмитслужбою проводиться оцінка відповідності підприємства критеріям АЕО.

7



34 До абзацу 

четвертого 

підпункту "в" 

пункту 1 статті 1

Вжити заходів щодо забезпечення 

імплементації положень Конвенції про 

процедуру спільного транзиту та Конвенції 

про спрощення формальностей у торгівлі 

товарами з метою обміну митною 

інформацією з іншими державами і 

впровадження електронної транзитної 

системи для функціонування режиму 

спільного транзиту

31/3/2020 Мінфін

Держмитслужба

Виконується. 

1. Прийнято Закон України від 12.09.2019 № 78-IX «Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи» та визначено перелік підзаконних актів, які потребують внесення змін, у зв'язку з прийняттям 

Закону України. 

2. Підписано договір між Держмитслужбою та Литовською Митницею щодо передачі програмного забезпечення. Відбулась передача програмного забезпечення Держмитслужбі України. 

3. Організований і проведений практичний семінар щодо використання NCTS за підтримки EU4PFM. 

4. Відповідно до програми «Рubliс Finance Management Support Programme for Ukraine – (EU4PFM)» contract number: ENI 2018/404-165/2018/4-14-23, представники Мінфіну та Держмитслужби 24 – 28 лютого 2020 року відвідали м.Вільнюс, 

Литовська Республіка, для ознайомлення з роботою нової комп’ютеризованої транзитної системи.

5. За результатами міжнародного тендеру у межах міжнародної програми «EU4PFM» Держмитслужбою 13 лютого 2020 року укладено договір з компанією «INTRASOFT Іnternational S.А.» про надання компанією послуг у сфері IT з метою 

впровадження в Україні системи NCTS та її технічного супроводження.

На сьогодні фахівці Держмитслужби спільно з експертами EU4PFM та представниками компанії «INTRASOFT Іnternational S.А.» продовжують роботи над доопрацюванням системи NCTS з метою її національної адаптації.

6. Розробляються нормативно-правові акти, необхідні для реалізації Закону України «Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи», які будуть фіналізовані після розгортання ІТ компоненту 

(NCTS). Вимушена затримка пов’язана із епідемією коронавірусу в світі – іноземні ІТ інженери, які виконували технічні роботи з розгортання ІТ компоненту, відтермінували свої відрядження до України.

7.Прийнято постанови Кабінету Міністрів України:

- від 8 липня 2020 р. № 619 "Деякі питання провадження діяльності незалежних фінансових посередників";

- від 5 серпня 2020 р. № 681 «Деякі питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій окремих типів»;

- від 12 серпня 2020 р. № 705 «Деякі питання надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення»

8. 18.08.2020 утворено Наглядову раду та Робочу групу з питань приєднання України до спільної транзитної процедури ЄС/ЄАВТ відповідно до наказу Держмитслужби від 18.08.2020 № 330 «Про утворення Наглядової ради та Робочої групи з 

питань приєднання України до спільної транзитної процедури ЄС/ЄАВТ».

9. Наказом Мінфіном від 12.11.2020 № 701 з метою забезпечення перевірки функціонування національної транзитної системи в частині взаємодії митних органів і підприємств під час поміщення у режим спільного транзиту запроваджено 

проведення пілотного проекту, під час якого будуть відпрацьовані особливості виконання митних формальностей із використанням декларацій окремих типів. 

5.12.2020  перша транзитна декларація була випущена у режим спільного транзиту в рамках пілотного проекту

35 До абзацу п'ятого 

підпункту "в" 

пункту 1 статті 1

Вжити заходів щодо запровадження 

механізмів державної підтримки щодо 

підвищення фінансової спроможності 

фермерів та малих сільськогосподарських 

виробників, зокрема створення пілотного 

проекту електронного фермерського 

реєстру, програми здешевлення 

кредитування і механізмів гарантування 

кредитів, програм технологічного супроводу 

та дорадництва

31/3/2020 Мінекономіки Виконується. 

За координації Мінекономіки у лютому 2020 року з метою створення інформаційної системи, функціонал якої дозволятиме за допомогою електронних засобів здійснювати ведення обліку сільгосптоваровиробників, адміністрування, розподіл та 

спрямування коштів державної підтримки, надання можливості аграріям отримувати електронні послуги, а органам державної влади визначати рівень ефективності використання коштів та прийняття відповідних управлінських рішень в Україні 

на території 6 областей запроваджено пілотний проєкт електронного фермерського реєстру (далі – пілотний проєкт).

З 2 вересня 2020 року розпочато другий етап впровадження пілотного проєкту, до реалізації якого залучені 53 об’єднані територіальні громади, відібрані за результатами конкурсного відбору, в усіх областях України.  Під час проведення другого 

етапу представники об’єднаних територіальних громад надаватимуть консультації фермерам з питань роботи реєстру, допомагатимуть реєструватися тим сільгосптоваровиробникам, які не мають відвідного комп’ютерного обладнання або 

доступу до мережі Інтернет. Також участь у другому пілотному впровадженні дозволить власникам земельних ділянок перевірити достовірність даних на землю, виявити помилки в реєстрах і подати заявки на їх виправлення, а також перевірити 

відповідність даних про майнові права на землю. 

Починаючи з 2000 року в Україні діє програма пільгового кредитування. Щорічно у державному бюджеті передбачаються кошти для здешевлення кредитів, залучених суб’єктами господарювання агропромислового комплексу, що дозволяє 

розширити їм доступ до банківських кредитів, зменшивши їх вартість та дозволяє покращити фінансовий стан підприємств. У 2020 році для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів передбачено 

кошти у сумі 1200 млн гривень. Станом на сьогодні загальна сума виплат суб’єктам господарювання АПК за фактично сплачені відсотки за користування кредитами складає більш ніж 320 млн гривень. Кошти отримали понад 2,6 тис. 

позичальників, які подали заявки до уповноважених банків. Загальний обсяг кредитів, залучений суб’єктами АПК склав понад 20,3 млрд грн, з них пільгових (підлягають компенсації) – 8,3 млрд гривень. У  рамках програми 1201150 «Фінансова 

підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств», включено, серед іншого, часткову компенсацію витрат, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами у сумі 

10 млн гривень.

Зазначене надасть можливість задовольнити  потреби фермерських господарств у отриманні інформації щодо програм державної підтримки, якісних консультацій, зокрема, щодо технологій ведення сільськогосподарського виробництва, 

формування ланцюгів доданої вартості, створення та діяльності сімейних фермерських господарств та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. 

Мінекономіки розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання діяльності фермерських господарств», який 02.09.2020 схвалено на засіданні Уряду та зареєстровано у Верховній 

Раді України за реєстр. № 4046 від 03.09.2020. 

Крім того, народними депутатами України за участю Мінекономіки та громадських організацій розроблено проєкт Закону України «Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві», який внесено до Верховної Ради 

України народними депутатами України Чорноморовим А.О. та іншими і зареєстровано за № 3205-2 від 25.05.2020. За результатами розгляду законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики 

27.05.2020 прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти його за основу. Після прийняття Верховною Радою України цього законопроєкту з метою підтримки малих і середніх суб’єктів підприємництва, будуть здійснені 

заходи щодо створення Фонду часткового гарантування кредитів в сільському господарстві та прийняття необхідних підзаконних актів.

Офіс Президента України поінформував Кабінет Міністрів України листом від 21.12.2020 №  02-01/2782 про погодження продовження терміну виконання завдання до 21.04.2020

36 До абзацу шостого 

підпункту "в" 

пункту 1 статті 1

Вжити заходів щодо створення системи 

контролю та відстежування обігу деревини 

на ринку

31/3/2020 Міндовкілля Виконується.

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 04.12.2019 № 1142 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених і контролю за неперевищенням обсягу 

внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених».

Пунктом 1 резолюції Прем’єр-міністра України  від 05.12.2019 № 44088/0/1-19 доручено Головам обласних, Київської міської держадміністрацій вжити вичерпних заходів щодо запровадження та ведення постійними лісокористувачами 

електронного обліку деревини. Станом на 20.11.2020 до системи підключено 549 постійних лісокористувачів.

Доступ до інформації про результати моніторингу внутрішнього споживання у форматі відкритих даних забезпечено на офіційному сайті Держлісагентства.
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37 До абзацу другого 

підпункту "г" 

пункту 1 статті 1

Вжити заходів стосовно розроблення та 

затвердження в установленому порядку 

концепції реформування вугільної галузі та 

плану заходів щодо її реалізації, 

передбачивши, зокрема, здійснення 

підготовчих заходів та проведення 

приватизації перспективних вугільних шахт, 

реструктуризації (консервації) 

безперспективних вугільних шахт

30/4/2020 Міненерго Виконується.

Через загальні кризові явища в енергетичному секторі економіки, а також збільшення імпорту вугілля та електроенергії, споживання українського вугілля було суттєво зменшено, що негативно вплинуло на роботу вугледобувних підприємств. Для 

виправлення ситуації Урядом здійснюються першочергові комплексні кроки для виведення енергетичної галузі з кризи, першим з яких було створення Антикризового енергетичного штабу на чолі з Прем’єр-міністром України.

Також, Міністерством оновлено Прогнозний баланс електроенергії на 2020 рік, виконання якого, серед іншого, направлено на забезпечення сталої роботи вуглевидобувних підприємств.

Міненерго продовжує підготовку проєкту Концепції реформування вугільної галузі та плану заходів щодо її реалізації, з урахуванням оновленого Прогнозного паливно-енергетичного балансу на 2020 рік.

У зв’язку з цим Концепція реформування вугільної галузі доопрацьовується, з розглядом більш актуальних та дієвих варіантів антикризових заходів щодо реструктуризації державного вугільного сектору.

З метою синхронізації основних положень проєктів Концепції та Національної програми з трансформації вугільних регіонів, 05 червня 2020 р. доопрацьований проект Концепції було представлено на нараді в рамках роботи Координаційного 

центру з трансформації вугільних регіонів, який створено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.2020 № 391 "Про утворення Координаційного центру з питань трансформації вугільних регіонів України".

Наказом Міненерго від 28.07.2020 № 470 створено Робочу групу з розроблення Концепції та Плану заходів з її реалізації, а 29 липня 2020 р. проведено перше засідання Робочої групи. За підсумками діяльності Робочої групи, 9 вересня 2020 року 

Міненерго представило концептуальні засади реформування вугільної галузі. Загалом, пропонується до розгляду комбінований варіант реформи вугільної галузі, що включає розподіл державних шахт на три категорії, з окремим шляхом розвитку 

для кожної категорії.

На засіданні Координаційного центру з питань трансформації вугільних регіонів України, яке відбулось 8 жовтня 2020 року під головуванням Прем’єр-міністра Д. Шмигаля, презентовано підготовлений проєкт розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Про схвалення Концепції реформування вугільної галузі та затвердження плану заходів з її реалізації», за участю представників зацікавлених органів державної влади, шахтарських профспілок та інших стейкхолдерів.

21.10.2020 Міненерго направило проєкт акта на погодження заінтересованих органів державної влади та інших суб’єктів погодження, а 23.10.2020 проєкт направлено на розгляд Незалежній профспілці гірників України та Профспілці працівників 

вугільної промисловості України для ознайомлення та надання пропозицій.

25.11.2020 Міненерго направило проєкт розпорядження  до Мін’юсту для проведення правової експертизи.

14.12.2020 проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реформування вугільної галузі та затвердження плану заходів з її реалізації» подано на розгляд Кабінетові Міністрів.

38 До абзацу 

третього 

підпункту "г" 

пункту 1 статті 1

Вжити заходів стосовно створення 

інформаційної бази щодо митної вартості 

товарів, які переміщуються через митний 

кордон України, на основі знеособленої 

інформації щодо експортно-імпортних 

операцій з метою мінімізації ризиків, 

пов'язаних з ухиленням від оподаткування

30/4/2020 Мінфін

Держмитслужба

Виконується.

1. Відповідно до Закону України від 14.01.2020 № 440-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи» (набрав чинності 13.02.2020) зокрема 

передбачено оприлюднення Держмитслужбою на безоплатній основі та у формі відкритих даних знеособленої інформації щодо конкретних експортно-імпортних операцій, внесених декларантами до митної декларації відповідно до частини 

восьмої статті 257 цього Кодексу, за виключенням пунктів 2, 4, підпунктів "б", "в", "д", "є", "з" пункту 5, пунктів 6, 7 і 9 частини восьмої зазначеної статті, включаючи інформацію, що стосується митної вартості товарів.

2. Прийнято постанову  Кабінету Міністрів України від  09.10.2020 № 936 «Про внесення змін у додаток до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних».

Держмитслужбою підготовлено паспорт набору даних, що підлягають оприлюдненню, та структуру набору даних «Знеособлена інформація щодо конкретних експортно-імпортних операцій, внесених декларантами до митної декларації, що 

стосується митної вартості товарів», які будуть розміщені на офіційному вебсайті Державної митної служби України. Здійснюється доопрацювання програмного забезпечення з автоматизації процесів підготовки та оприлюднення зазначеної 

інформації.

На сьогодні за адресою https://bi.customs.gov.ua доступні інструменти Інформаційної системи аналізу митної інформації та митної статистики, у тому числі необхідні для аналізу митної вартості. Також розроблено проект постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження, надання, оприлюднення знеособленої зведеної інформації для статистичних цілей, знеособленої аналітичної інформації, знеособленої інформації щодо конкретних експортно-імпортних операцій»

39 До абзацу 

четвертого 

підпункту "г" 

пункту 1 статті 1

Вжити заходів стосовно підвищення 

передбачуваності та послідовності 

бюджетної політики шляхом складення 

Бюджетної декларації на 2021 - 2023 роки із 

включенням до неї компонентів та 

показників, що визначені Бюджетним 

кодексом України

30/4/2020 Мінфін Виконано.

Відповідно до Бюджетного кодексу України строк подання Бюджетної декларації на розгляд Урядові – до 15 травня. При цьому, відповідно до Указу Бюджетну декларацію на 2021-2023 роки потрібно подати до 30 квітня 2020 року.

Враховуючи виклики спричинені розгортанням світової пандемії (COVID-19), які призвели до суттєвого падіння економічної активності в світі та невизначеності у прогнозних оцінках зростання економік країн світу у квітні 2020 року було 

відтерміновано підготовку Бюджетної декларації до 2021 року (Законом України від 13.04.2020 №553-ХІ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» призупинено статтю 33 Бюджетного кодексу 

України).

Проте, розуміючи необхідність у визначенні бюджетної політики на наступні роки разом із проектом Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (законопроект реєстр. № 4000 від 14.09.2020) подано показники державного 

бюджету на 2022-2023 роки

40 До абзацу п'ятого 

підпункту "г" 

пункту 1 статті 1

Вжити заходів стосовно оптимізації 

системи портових зборів та приведення їх 

до конкурентного рівня, у тому числі 

затвердження методики розрахунку розмірів 

ставок портових зборів, порядку справляння 

портових зборів та розмірів ставок таких 

зборів, порядку обліку та використання 

коштів від портових зборів

30/4/2020 Мінінфраструктури Виконується.

Проєкт наказу Міністерства інфраструктури України «Про деякі питання портових зборів і визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства інфраструктури України від 27.05.2013 № 316» (колишня назва − «Про портові збори») щодо 

затвердження Методики розрахунку розмірів ставок портових зборів, Порядку обліку та використання коштів від портових зборів, Порядку справляння портових зборів, Розмірів ставок портових зборів розроблено і розміщено на офіційному 

вебсайті Мінінфраструктури для громадського обговорення 26.09.2020. Водночас листами Мінінфраструктури від 30.09.2020 № 3230/46/14-20 та № 3230/46/14-20 його надіслано заінтересованим органам для погодження.

За результатами обговорення громадські організації, які об’єднують представників бізнесу (Європейська Бізнес Асоціація, Американська торгівельна палата в Україні тощо), окремі комерційні підприємства, інші заінтересовані сторони надали 

значну кількість зауважень та пропозицій до проєктів актів. Деякі із зауважень містять різні погляди на механізм розрахунку ставок портових зборів, що не узгоджуються з опублікованим проєктом Методики або з пропозиціями інших 

стейкхолдерів.

Міністерство фінансів України листом від 08.10.2020 № 06040-05-5/31125  запросило обґрунтування (з посиланням на законодавчі та нормативно-правові акти) щодо повноважень Мінфіну погоджувати наданий проєкт наказу Мінінфраструктури.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України листом від 09.10.2020 № 3822-06/61708-03 повідомило про те, що проєкт наказу потребує доопрацювання та обґрунтування (включаючи підготовку відповідних 

фінансово-економічних розрахунків).

Антимонопольний комітет України листом від 09.10.2020 № 130-29/01-13777 повідомив, що проєкт наказу потребує суттєвого доопрацювання, також зазначив про необхідність надіслання проєкту для повторного розгляду та погодження після 

внесення змін до проєктів Методики та Порядку за результатами громадського обговорення.

Державна регуляторна служба України  надіслала Рішення № 638 від 28.10.2020 про відмову в погодженні проєкту регуляторного акта.
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41 До абзацу другого 

підпункту "ґ" 

пункту 1 статті 1

Вжити заходів стосовно розоблення та 

затвердження в установленому порядку 

заходів щодо запобігання та зниження рівня 

харчових отруєнь серед дітей 

31/5/2020 Мінекономіки

МОН

Держпродспоживслужб

и

Виконано. 

Знято з контролю (лист Керівника Офісу Президента України від 07.10.2020 № 40306/389/1-19)

42 До абзацу 

третього 

підпункту "ґ" 

пункту 1 статті 1

Вжити заходів стосовно забезпечення в 

установленому порядку інституційної 

спроможності Антимонопольного комітету 

України з метою ефективного 

розслідування зловживань монопольним 

становищем

31/5/2020 Мінекономіки

Антимонопольний 

комітет

Виконується.

За участі Мінекономіки розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо конкуренційно-антимонопольної реформи», який зареєстровано у Верховній Раді України (реєстраційний номер 2730 від 

14.01.2020). Проект закону включено до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання відповідно до постанови Верховної Ради України від 01.09.2020 № 828-ІХ.

03.11.2020 відбулось обговорення оновленого проекту Закону України в Комітеті Верховної Ради України з питань економічного розвитку

43 До абзацу другого 

підпункту "д" 

пункту 1 статті 1

Вжити заходів щодо забезпечення створення 

в установленому порядку нового органу 

державного фінансового контролю, який 

здійснюватиме аналіз інформації щодо 

використання державних ресурсів і 

контрольні заходи за високоризиковими 

операціями, шляхом реформування 

Державної аудиторської служби України

30/6/2020 Мінфін Виконано. 

Знято з контролю (лист Керівника Офісу Президента від 12.10.2020 № 02-01/2319)

44 До абзацу 

третього 

підпункту "д" 

пункту 1 статті 1

Вжити заходів щодо затвердження переліку 

об'єктів концесії транспортної 

інфраструктури на 2020 - 2023 роки, а також 

підготовки проведення відповідних 

конкурсів

30/6/2020 Мінінфраструктури

Мінекономіки

Виконується.

Мінінфраструктури сформовано перелік об’єктів транспортної інфраструктури державної власності, що можуть бути передані у концесію протягом 2020−2023 років, який погоджено з Мінекономіки та листом Мінінфраструктури від  22.06.2020 

№ 8462/16/10-20 надіслано Кабінету Міністрів України та листом Мінінфраструктури від 23.07.2020 № 10182/16/10-20 − Офісу Президента України.

Видано накази Мінінфраструктури від 29.05.2020 № 331 «Про підготовку до здійснення державно-приватного партнерства в межах п’ятого термінала ДП «МТП «Чорноморськ» та від 24.06.2020 № 368 «Про підготовку до здійснення державно-

приватного партнерства в морському порту «Чорноморськ».

Наказом Мінінфраструктури від 16.11.2020 № 786 утворено робочу групу з питань реалізації проєктів державно-приватного партнерства у морському порту «Чорноморськ» за участю представників Мінінфраструктури, IFC, Проєктного офісу з 

питань державно-приватного партнерства «SPILNO», ДП «Адміністрація морських портів України», ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ».

Наказом Мінінфраструктури від 01.12.2020 № 805  затверджено перелік об’єктів концесії транспортної інфраструктури на 2020 – 2023 роки.

45 До абзацу 

четвертого 

підпункту "д" 

пункту 1 статті 1

Вжити заходів щодо підготовки та 

проведення пілотного аукціону із 

будівництва об'єктів альтернативної 

енергетики в зоні відчуження на території, 

що зазнала радіоактивного забруднення 

внаслідок Чорнобильської катастрофи

30/6/2020 Міндовкілля

ДАЗВ

Міненерго

Виконується.

Наказом Мінекоенерго від 02.03.2020 № 133 утворено Робочу групу з питань підготовки та проведення аукціону із залученням фахівців ДАЗВ, НЕК «Укренерго», ДП «Прозорро.Продажі», ДП «Гарантований покупець» та 

Держенергоефективності.

У той же час, потребує правового регулювання питання щодо надання прав користування земельними ділянками зон відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, на конкурентних засадах.

Варто зазначити, що зазначений аукціон може відбутися лише у форматі аукціону із земельною ділянкою, що визначено Порядком проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 

27.12.2019 № 1175.

Аукціон із земельною ділянкою на території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, є специфічним видом аукціону, який передбачає застосування окремої процедури його організації та проведення. Тому 

його позиціонування як пілотного не дозволить повною мірою випробувати нову модель підтримки відновлюваної енергетики, оскільки інвестори не будуть ознайомлені з загальною процедурою організації та проведення регулярних аукціонів з 

розподілу квоти підтримки, що може призвести до провалу аукціону та створення негативного іміджу аукціонної моделі підтримки загалом.

Міністерство зацікавлене у тому, щоб майбутня аукціонна система підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел була ефективною, прозорою, зручною для інвесторів, забезпечувала конкуренцію та враховувала технічні 

спроможності електроенергетичної системи України. Тому, Міненерго вбачає доцільним проведення аукціону із земельною ділянкою у зоні відчуження, після проведення перших регулярних аукціонів.

Разом з тим, відповідно до вимог чинного законодавства, ДАЗВ повинно визначити відповідну земельну ділянку та підготувати проєкт рішення про передачу земельної ділянки у користування для проведення аукціону з земельною ділянкою для 

виконання завдання визначеного Указом.

ДАЗВ листом від 13.10.2020 запропоновано визначити лотом пілотного аукціону частини водойми-охолоджувача ЧАЕС або земельну ділянку, орієнтовною площею 40,0000 га. Наразі Міненерго разом з ДАЗВ опрацьовують можливості реалізації 

цих ініціатив.

Також, Міненерго опрацьовує з оператором системи передачі можливість приєднання потенційного об’єкту електроенергетики, що вироблятиме електричну енергію з енергії сонячного випромінювання на зазначених ділянках до мереж 

оператора системи передачі/системи розподілу, точку забезпечення потужності, допустимий діапазон встановленої потужності та орієнтовну вартість приєднання такого об’єкту.

Міненерго розроблено проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання аукціонів з розподілу квоти підтримки у 2021 році», яким визначається річна квота підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел 

енергії та графік проведення аукціонів на 2021 рік, а також індикативні прогнозні показники річних квот підтримки на 2022-2025 роки.

Проєкт відповідного розпорядження Кабінету Міністрів України 04.12.2020 надіслано Мінфіну та Мінекономіки на погодження, після отримання яких проєкт буде направлено на затвердження Урядом.

Таким чином, рішення про проведення пілотного аукціону в зоні ЧАЕС може бути визначено шляхом внесення змін до зазначеного розпорядження протягом 2021 року.

Враховуючи зазначене, Міненерго пропонується перенести строк виконання завдання на кінець 2021 року.
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46 До абзацу другого 

підпункту "е" 

пункту 1 статті 1

Вжити заходів стосовно створення 

електронного кабінету моряка, зокрема 

забезпечення надання дозвільних 

документів в електронному вигляді

30/7/2020 Мінінфраструктури

Мінцифри

Морська адміністрація

Виконується.

Утворено робочу групу (за участю Мінінфраструктури та Морської адміністрації), у рамках якої проводиться робота щодо опису бізнес-процесів для розроблення технічних умов із запровадження системи електронного кабінету моряка.

Досягнуто попередніх домовленостей із державним підприємством «Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки» щодо можливості реалізації певних сервісів стосовно надання дозвільних документів в електронному вигляді на Транспортному 

порталі.

Проводяться перемовини з USAID щодо можливості  фінансування повноцінної розробки системи електронного кабінету моряка. 23.04.2020 було розроблено первинний функціонал системи електронного кабінету моряка, який доступний за 

посиланням - sea.e-transport.gov.ua, та в якому можна переглянути власні наявні документи, подати онлайн-заявку на проходження Державної кваліфікаційної комісії (ДКК)

 Мінінфраструктури у затвердженому плані заходів, що здійснюється за рахунок бюджетних коштів за КПКВК 3101230 «Здійснення заходів щодо підтримки впровадження транспортної стратегії України» на 2020 рік  передбачило реалізацію 

проєкту «Створення Електронного кабінету моряка на Єдиному державному транспортному порталі e-transport.gov.ua». 

47 До абзацу 

третього 

підпункту "е" 

пункту 1 статті 1

Вжити заходів стосовно розроблення та 

впровадження інструментів підтримки 

малого та середнього бізнесу, в тому числі 

через механізм гарантування кредитів

30/7/2020 Мінекономіки

Мінфін

за участю 

Національного банку

Виконано.

Постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 28 затверджено Порядок надання фінансової державної підтримки суб’єктам мікропідприємництва та малого підприємництва, яким визначені умови, критерії та механізм надання такої 

підтримки через уповноважені банки за участі Фонду розвитку підприємництва, а також коло суб’єктів підприємництва, яким може бути надана така підтримка.

З метою реалізації цього Порядку постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 29 затверджено Порядок використання коштів державного бюджету, передбачених на забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва, 

яким визначено механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству фінансів України за програмою “Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва», цілі і напрямки їх використання та головного 

розпорядника бюджетних коштів.

З лютого 2020 року стартував державний проект «Доступні кредити «5-7-9%» який містить інструменти підтримки малого бізнесу, в тому числі через механізм гарантування кредитів. При цьому, у межах проекту «Доступні кредити 5-7-9%» 

додатково може бути забезпечене розширення доступу до кредитування суб'єктів господарювання, які зазнали значних фінансових втрат за період карантинних обмежень шляхом заміни передбачених Порядком № 28 гарантій Фонду розвитку 

підприємництва на державні гарантії на портфельній основі. Законом України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" фінансування Програми передбачено на рівні 2 млрд грн, що створює підгрунтя для подальшої державної фінансової 

підтримки суб’єктів підприємництва. За весь період дії Програми підписано 7575 кредитних договорів на загальну суму 17,4 млрд гривень.

Законом України від 03.09.2020 № 873-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» щодо надання державних гарантій на портфельній основі та впровадження фінансово-кредитних механізмів 

забезпечення громадян України житлом» Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» доповнено статтею 6-1, якою установлено у 2020 році державні гарантії в обсязі до 5 000 000 тис. гривень, як виняток з положень статті 17 

Бюджетного кодексу України, надаються за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем кредитів банків-

кредиторів, що надаються суб’єктам господарювання мікропідприємництва, малого та/або середнього підприємництва – резидентам України, у розмірі, що не перевищує 80 відсотків загальної суми таких боргових зобов’язань за портфелем 

кредитів та 80 відсотків за кожним окремим кредитом (далі – державні гарантії на портфельній основі). Порядок відбору банків-кредиторів та умови надання державних гарантій на портфельній основі, а також розмір та вид забезпечення, що 

надається такими суб’єктами господарювання, мають встановлюватися Кабінетом Міністрів України. Цей інструмент розроблений Мінфіном для підтримки МСП, які в більшості випадків не мають достатнього забезпечення для отримання 

кредитів у банках, таким чином щоб  максимально можлива кількість підприємств мікро- малого та середнього сегменту бізнесу, чия діяльність не заборонена законом, змогли взяти участь у програмі. Таким чином, при обсягу державних 

гарантій на портфельній основі в обсязі 10 млрд грн на 2021 рік, МСП можуть залучити до 20 млрд грн кредитних коштів.

На виконання зазначеного Закону Урядом прийнято розроблену Мінфіном постанову від 25.11.2020 № 1151 "Деякі питання надання державних гарантій на портфельній основі у 2020 році", якою затверджено Порядок надання державних гарантій 

на портфельній основі та внесено зміни до Порядку в частині заміни гарантій Фонду на державні гарантії на портфельній основі, що створює умови доступу більш широкого кола суб’єктів господарювання для участі у цій програмі.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" Кабінету Міністрів України передбачені повноваження надання державних гарантій для забезпечення часткового виконання боргових зобов̔'язань за портфелем кредитів банків-

кредиторів, наданих суб’єктам господарювання мікропідприємництва, малого та/або середнього підприємництва – резидентам України в обсязі до 10000 млн гривень.

48 До абзацу першого 

підпункту "є" 

пункту 1 статті 1

Вжити заходів щодо залучення інвестицій 

для розвитку об'єктів портової 

інфраструктури, насамперед державних 

підприємств "Стивідорна компанія "Ольвія" 

та "Херсонський морський торговельний 

порт", у тому числі шляхом передачі в 

установленому порядку в концесію

30/8/2020 Мінінфраструктури Виконано. 

Знято з контролю виконання (лист Керівника Офісу Президента України від 29.09.2020 № 02-01/2212)
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49 До абзацу другого 

підпункту "ж" 

пункту 1 статті 1

Вжити заходів стосовно підготовки та 

схвалення Інтегрованого плану з боротьби зі 

зміною клімату та розвитку енергетики до 

2030 року та національно визначеного 

внеску до Паризької угоди

30/9/2020 Міндовкілля Виконується.

Підготовча робота з розроблення Інтегрованого плану ведеться у співпраці з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства. Так, Секретаріатом Енергетичного Співтовариства започатковано Технічну робочу групу з розроблення інтегрованих 

планів, до складу якої увійшли представники всіх держав – договірних сторін Енергетичного Співтовариства, включно з Україною. На рівні Технічної робочої групи відбувається координація діяльності країн із розроблення інтегрованих планів, а 

також обговорення найбільш складних питань, що виникають у цьому процесі.

Підготовка проєкту Інтегрованого плану здійснюється Міненерго із залученням ряду консультантів під координацією проєкту «Low Carbon Ukraine» за підтримки організації Berlin Economics. Процес розроблення проєкту Інтегрованого плану 

включає аналіз наявних цілей, політик та заходів у чинних стратегічних документах України, виявлення окремих недоліків та браку цілей, політик та заходів; розроблення необхідних політичних пропозицій, які доцільно відобразити у проєкті 

Інтегрованого плану.

Наразі підготовлено проєкт Секції А Інтегрованого плану, яка включає поточні політики та заходи, а також цілі стратегічних документів України у галузі енергетики та боротьби зі зміною клімату в розрізі 5 основних сфер Енергетичного Союзу 

ЄС, як цього вимагає Регламент ЄС 2018/1999, яким закладено вимоги до розроблення Інтегрованих планів країн ЄС, а саме: декарбонізації; енергоефективності; енергетичних ринків; енергетичної безпеки; конкуренції, досліджень та інновацій.

Підготовка Секції Б Інтегрованого плану, яка включатиме аналітичну частину, зокрема, проекції розвитку енергетичної системи України (у розрізі зазначених 5 сфер Енергетичного Союзу ЄС), а також комплексну оцінку впливу запропонованих 

політик та заходів, потребує здійснення економіко-математичного моделювання розвитку енергетики України.

У зв’язку з цим, Міненерго ініційовано розробку прогнозних сценаріїв розвитку енергетичної галузі України на основі економіко-математичного моделювання розвитку енергетики країни. Формування сценаріїв здійснюється з урахуванням 

багатофакторного аналізу множини сформованих сценаріїв узгодженого розвитку економіки та енергетики при різних сценарних припущеннях стосовно майбутніх умов розвитку та функціонування економіки та енергетики України, зокрема, 

щодо економічної та енергетичної політики, екологічних обмежень та вимог, можливостей залучення зовнішніх і внутрішніх інвестиційних ресурсів для вирішення завдань модернізації виробничих потужностей, а також структурної перебудови 

економіки та енергетики.

Підготовлені прогнозні сценарії розвитку енергетичної галузі України на основі економіко-математичного моделювання розвитку енергетики України матимуть безпосередній вплив на соціально-економічний розвиток країни, цінову, 

промислову і інвестиційну політики, та будуть використанні при підготовці Секції Б Інтегрованого плану, а також для оновлення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», 

що дозволить узгодити підходи при розробці цих документів та уникнути протиріч між ними, а також стратегічними цілями, які будуть визначати напрями розвитку енергетики у відповідності до завдань щодо декарбонізації вітчизняної 

економіки.

У зв’язку із вищезазначеним, Міненерго листом від 25.09.2020 № ОП/1.1-3.1-20886 звернулось до Офісу Президента України із обґрунтованим проханням про перенесення терміну виконання завдання на І квартал 2021 року.

Міндовкілля забезпечує процес підготовки другого національно визначеного внеску до Паризької угоди, в якому беруть активну участь усі заінтересовані сторони (ЦОВВ, ВРУ, наукові установи, бізнес, професійні та громадські організації). 

Станом на грудень 2020 року здійснено моделювання можливих сценаріїв розвитку економіки в Україні у середньо- та довгостроковій перспективі, динаміки викидів парникових газів і заходів щодо скорочення викидів парникових газів та обсяги 

необхідних для цього інвестицій (https://menr.gov.ua/news/35546.html ) а також набір політик та заходів (https://mepr.gov.ua/news/36323.html). Згідно з отриманими результатами, рівні викидів парникових газів у 2030 році в усіх секторах економіки 

України можуть бути в діапазоні від 27 до 46 % від рівня 1990 року. 

Варто зазначити, що 12 грудня 2020 року відбувся Міжнародний саміт кліматичних амбіцій, що був приурочений до п'ятої річниці прийняття Паризької угоди, на якому Україна представила світовій спільноті «нові та амбіційні» зобов’язання за 

Паризькою кліматичною угодою. Президент Володимир Зеленський у своєму виступі зазначив, що Україна в рамках підготовки до Конференції сторін Паризької угоди у м. Глазго, розробляє НВВ2, рівень викидів парникових газів за яким 

розглядається в діапазоні 36-42% від рівня 1990 року. 

Можна стверджувати, що мета другого національно-визначеного внеску України щодо скорочення або обмеження викидів парникових газів у 2030 році буде більш амбітною, ніж у поточному внеску. 

Наразі, Міндовкілля не отримало фінальний Звіт результатів моделювання від команди проекту ЄБРР «Підтримка Уряду України з оновлення Національно-визначеного внеску». В Міндовкілля тривають консультації із зацікавленими ЦОВВ щодо 

результатів моделювання з метою узгодження цілі щодо скорочення викидів парникових газів.  Після проведення вищезазначених консультацій, проєкт документу Другого національно-визначеного внеску буде доступний для громадських 

обговорень та направлений на погодження усім зацікавленим ЦОВВ та направлений Кабінету Міністрів України для схвалення. 

Невизначеність із перспективами розвитку економіки в умовах пандемії COVID-19 та необхідних джерел фінансування реалізації можливих цілей НВВ2 зі скорочення або обмеження викидів парникових газів в Україні у 2030 році гальмувало 

прийняття відповідного рішення. Враховуючи що Євро Комісія прийняла ціль скорочення викидів на 55% до 2030 року 10.12.2020, а більшість країн ще не прийняли рішення щодо цілі скорочення викидів парникових газів, а також через тривалий 

процес громадських обговорень та погодження з зацікавленими ЦОВВ, вбачаємо за доцільне перенести термін виконання завдання на  березень 2021 року. 

50 До абзацу 

третього 

підпункту "ж" 

пункту 1 статті 1

Вжити заходів стосовно забезпечення 

функціонування Державної податкової 

служби України і Державної митної служби 

України (у форматі єдиних юридичних осіб)

30/9/2020 Мінфін

ДПС

Держмитслужба

Виконано.

1. Прийнято Закони України від 14.01.2020 № 440-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи» та від 16.01.2020 № 466-ІХ «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», якими передбачено запровадження нового формату діяльності Держмитслужби та 

Державної податкової служби як єдиних юридичних осіб, у зв’язку з чим їх територіальні органи будуть здійснювати діяльність не як юридичні особи публічного права, а як відокремлені підрозділи.              

2.Постановою Кабінету Міністрів України від 24.04.2020 № 310 затверджено схему посадових окладів посадових осіб митних органів, посадових осіб та працівників спеціалізованого підрозділу митних органів, які безпосередньо здійснюють 

розроблення програмного забезпечення для митних органів, у 2020 році; Порядок встановлення, призупинення, зменшення чи скасування надбавок та встановлення премій посадовим особам митних органів та працівникам спеціалізованого 

підрозділу митних органів, які безпосередньо здійснюють розроблення програмного забезпечення для митних органів.

3. Міністром фінансів погоджено нову редакцію структури апарату ДПС, сформовану за функціональним принципом (було введено в дію 05.05.2020), а також 12.06.2020 затверджено структуру територіальних органів ДПС, приведену у 

відповідність до структури апарату ДПС.                                                                                      

4. Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 27.07.2020 № 643 «Про внесення змін до Положення про Державну податкову службу України», якою передбачено приведення функцій ДПС з урахуванням законодавчих змін, внесених 

Законом № 466-IX , пов’язаних із запровадженням нового формату діяльності ДПС як єдиної юридичної особи. 

5.  Урядом прийнято розпорядження від 13.05.2020 № 569 «Деякі питання реалізації концептуальних напрямів реформування системи органів, що реалізують державну митну політику», яким затверджено план заходів з реформування та розвитку 

системи органів, що реалізують митну політику, основним розділом якого є деталізація поетапного переходу Держмитслужби до функціонування за моделлю єдиної юридичної особи. План включає наступні заходи, зокрема внесення змін до 

Положення про Державну митну службу України з метою забезпечення процесів функціонування Держмитслужби у форматі єдиної юридичної особи;  утворення територіальних органів Держмитслужби як відокремлених підрозділів, 

затвердження їх структури, штатного розпису та кошторису;  впровадження експерименту з функціонування Держмитслужби у форматі єдиної юридичної особи шляхом приєднання одного територіального органу Держмитслужби до апарату 

Держмитслужби;  поступове приєднання до апарату Держмитслужби всіх територіальних органів Держмитслужби та початок ліквідації територіальних органів Держмитслужби як окремих юридичних осіб. На даний час Держмитслужбою 

здійснюється аналіз функцій і процедур, робочих процесів та завдань митних органів з метою підготовки плану переходу Держмитслужби до функціонування у форматі єдиної юридичної особи. Так, на сьогодні Міністром фінансів погоджено 

зміни до  структури апарату Держмитслужби та її територіальних органів для забезпечення вертикалі управління і здійснення контролю за виконанням покладених на Держмитслужбу завдань. 

6. Прийнято постанови Кабінету Міністрів України, які спрямовані на забезпечення функціонування ДПС та Держмитслужби в рамках єдиної юридичної особи, а саме: постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 № 893 «Деякі питання 

територіальних органів Державної податкової служби», якою ліквідовуються територіальні органи ДПС як юридичні особи публічного права та утворюються територіальні органи ДПС як відокремлені підрозділи ДПС,  постанова Кабінету 

Міністрів України від 30.09.2020 № 895 “Деякі питання територіальних органів Державної митної служби” щодо реорганізації територіальних органів Держмитслужби за визначеним переліком шляхом їх приєднання до Держмитслужби та  

постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 № 894“Про внесення змін до Положення про Державну митну службу України” щодо делегування керівникам територіальних органів окремих функцій і повноважень. Також постановою 

Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1207 внесено зміни до Положення про ДПС щодо делегування повноважень Головою ДПС посадовим (службовим) особам територіальних органів ДПС на виконання певних функцій.

7. Відповідно до наказу ДПС від 24.12.2020 № 755 з 1 січня 2021 року територіальні органи ДПС, утворені як її відокремлені підрозділи, розпочинають здійснення повноважень та функцій територіальних органів ДПС, що ліквідуються як 

юридичні особи, ДПС починає функціонувати як єдина юридична особа.

8. Наказом Держмитслужби від 07.12.2020 № 553 "Про створення митних постів" створено 165 митних постів як структурних підрозділів новостворених митниць.
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51 До абзацу другого 

підпункту "з" 

пункту 1 статті 1

Вжити заходів стосовно здійснення 

підготовки та проведення корпоратизації 

державного підприємства "Національна 

атомна енергогенеруюча компанія 

"Енергоатом", у тому числі розробити та 

внести на розгляд Верховної Ради України 

відповідний законопроект

31/12/2020 Міненерго

Мінекономіки

Виконується.

Корпоратизація ДП «НАЕК «Енергоатом» передбачена Кредитною угодою між ДП «НАЕК «Енергоатом» та ЄБРР від 25.03.2013, а також Гарантійною угодою, яка ратифікована 15.05.2014 Верховною Радою України.

У рамках корпоратизації Компанії, Міністерством 28.01.2020 проведено нараду з ЄБРР з метою активізації роботи консультанта («Делойт»), який був залучений банком для пошуку рішень, що дозволять створити умови для корпоратизації НАЕК 

«Енергоатом». За результатами наради Консультантом підготовлено пропозиції щодо корпоратизації ДП «НАЕК «Енергоатом» та запропоновано низку варіантів законодавчого вирішення питань корпоратизації. 

Також ЄБРР запропоновано у Технічному завданні «Україна: Енергоатом – Сталий Корпоративний Розвиток» врахувати позицію Міністерства при здійсненні консультантом подальших заходів та проведенні відповідної роботи, з урахуванням 

встановлення чітких термінів щодо розробки консультантом Дорожньої карти корпоратизації ДП «НАЕК «Енергоатом», а також підготовки законодавчих пропозицій.

Міненерго опрацювало та погодило зміни до Технічного завдання «Україна: Енергоатом – Сталий Корпоративний Розвиток», наданого консультантом ТОВ «Делойт енд Туш ЮСК» 19 травня 2020 року, про що листом від 12.06.2020 № 26/1.1-3.3-

14919 поінформувало ЄБРР.

ДП «НАЕК «Енергоатом» листом від 02.07.2020 № 8686/10 направило до Представництва ЄБРР погодження із змінами до Технічного завдання «Україна: Енергоатом – сталий корпоративний розвиток» до договору з Консультантом з 

корпоратизації щодо третього варіанта для здійснення наступних заходів  у проведенні подальшої спільної роботи.

12 серпня 2020 під головуванням Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля проведено нараду щодо стану підготовки до корпоратизації ДП «НАЕК «Енергоатом». На виконання протоколу зазначеної наради (реєстр. № 34492/0/1-20 від 14.08.2020) 

наказом Міненерго від 26.08.2020 № 534 створено Робочу групу з підготовки до проведення корпоратизації ДП «НАЕК «Енергоатом», затверджено Положення про Робочу групу та її персональний склад

27 жовтня 2020 року під головуванням Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля відбулась чергова нарада з питань підготовки до корпоратизації ДП «НАЕК «Енергоатом», на якій погоджено оптимальну модель здійснення корпоратизації  ДП 

«НАЕК «Енергоатом».

Погодження оптимальної моделі здійснення корпоратизації ДП «НАЕК «Енергоатом» дозволило розблокувати процес підготовки до корпоратизації державного підприємства, підготувати «дорожню карту» (деталізований план дій) 

корпоратизації ДП «НАЕК «Енергоатом» та розпочати підготовку законопроєкту щодо особливостей його корпоратизації.

За підтримки ЄБРР та ТОВ «Делойт і Туш» підготовлено проект «дорожньої карти» (деталізованого плану дій) корпоратизації державного підприємства, у якій обґрунтовано визначено усі етапи процесу корпоратизації ДП «НАЕК «Енергоатом». 

Відповідно до підготовленої «дорожньої карти» (деталізованого плану дій) подання Кабінетові Міністрів законопроекту щодо корпоратизації державного підприємства має бути здійснено до кінця травня 2021 року.

Крім того, наказом Міністерства від 31.07.2020 № 476 затверджено оновлений Статут ДП «НАЕК «Енергоатом», а наказами Міністерства від 16.10.2020 № 657 та від 20.10.2020 № 667затверджено Положення про принципи формування наглядової 

ради ДП «НАЕК «Енергоатом» і Положення про наглядову раду ДП «НАЕК «Енергоатом» відповідно.

52 До абзацу 

третього 

підпункту "з" 

пункту 1 статті 1

Вжити заходів стосовно розроблення 

нормативно-правових актів, необхідних для 

початку проведення національної 

інвентаризації лісових ресурсів України

31/12/2020 Міндовкілля

Держлісагентство

Виконується.

Згідно з вимогами Закону України «Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів» Держлісагентством розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

проведення національної інвентаризації лісів», який було погоджено заінтересованими центральними органами виконавчої влади  (Мінфіном не погоджено), та 17.12.2020 надіслано до Мін'юсту для проведення правової експертизи.

Міндовкілля  звернулось до Офісу Президента України з пропозицією подовження строку виконання завдання до 15.02.2021.

53 До абзацу 

четвертого 

підпункту "з" 

пункту 1 статті 1

Вжити заходів стосовно забезпечення 

запровадження єдиного рахунку для сплати 

податків і зборів, єдиного внеску  на 

загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування з метою спрощення сплати 

платниками обов'язкових платежів

31/12/2020 Мінфін

ДПС

Казначейство

Виконано.

Мінфіном спільно з ДПС та Казначейством: розроблено, а Урядом затверджено Порядок функціонування єдиного рахунка та виконання норм статті 35-1 Податкового кодексу України центральними органами виконавчої влади (постанова від 

29.04.2020 № 321); внесено зміни до наказів, пов’язаних із запровадженням єдиного рахунка для сплати податків, зборів, єдиного внеску та інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на ДПС, зокрема:

наказом від 25.05.2020 № 238 «Про внесення змін до пункту 1.2 розділу І Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

13.07.2020 за № 649/34932; від 29.01.2013 № 43 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19.02.2013 за № 291/22823, 

наказом від 25.05.2020 № 239 «Про внесення змін до Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.06.2020 за № 510/34793; від 23.08.2012 № 938 

«Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.09.2012 за № 1569/21881,  наказом від 18.05.2020 № 216 «Про затвердження Змін до Порядку  казначейського 

обслуговування місцевих бюджетів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.06.2020 за № 516/34799; від 03.09.2013 № 787 «Про затвердження Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та 

місцевих бюджетів» зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.09.2013 за № 1650/24182, наказом від 17.08.2020 № 507 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 03 вересня 2013 року № 787», зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 13.10.2020 за № 1006/35289; від 12.02.2016 № 54 «Про затвердження Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 02.03.2016 за № 330/28460, наказом від 25.09.2020 № 587 «Про затвердження Змін до Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 

15.10.2020 за № 1015/35298; від 31.12.2013 № 1203 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.01.2014 за № 161/24938, наказом від 08.12.2020 № 745 «Про 

затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 23.12.2020 № 1290/35573. 

Запропоновані зміни до Бюджетного кодексу України щодо повернення (перерахування) помилково та/або надміру зарахованих коштів до державного та місцевих бюджетів через єдиний рахунок прийнятті Верховною Радою України (Закон 

України від 15.12.2020 № 1081-IX «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України»). 

За даними Державної казначейської служби України, на ім’я ДПС 28 грудня 2020 року відкрито єдиний рахунок за № UA168999980385599000043005393 для сплати платниками податків грошових зобов’язань та/або податкового боргу 

(заборгованості) з податків і зборів, єдиного внеску та інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на ДПС, починаючи з 1 січня 2021 року. 

Враховуючи зазначене,  Мінфін пропонує зняти з контролю виконання завдання як такого, що виконане.

54 До абзацу п'ятого 

підпункту "з" 

пункту 1 статті 1

Вжити заходів стосовно забезпечення 

подання платниками єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування, платниками податків, у тому 

числі податковими агентами, 

контролюючим органам єдиної звітності з 

такого єдиного внеску та податку на доходи 

фізичних осіб

31/12/2020 Мінфін

ДПС

Казначейство

Виконується.

Створено робочу групу з метою розроблення форм єдиної звітності з єдиного внеску та податку на доходи фізичних осіб.

ДПС розроблено макет форми єдиної звітності, яка листом Мінфіну   надіслана Мінсоцполітики та Пенсійному фонду для надання зауважень та пропозицій.

З метою обговорення та врахування зауважень на пропозицій наданих Мінсоцполітики та Пенсійним фондом у  Мінфіні 4 та 7 серпня 2020 проведено наради за участі представників Мінсоцполітики, ДПС та Пенсійного фонду. За результатами 

наради доопрацьовані форми єдиної звітності листом Мінфіну від 02.09.2020 надіслані на адресу Мінсоцполітики та Пенсійного фонду для надання зауважень на пропозицій. 

З метою реалізації Законів № 115 та № 116 в частині забезпечення подання платниками єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, платниками податків, у тому числі податковими агентами, до контролюючих 

органів єдиної звітності з єдиного внеску та податку на доходи фізичних осіб Мінфіном видано:

- наказ Міністерства фінансів України від 09 грудня 2020 року № 752 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року № 578», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2020 року за № 

1303/35586;

- наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 783 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2020 року за № 1295/35578; 

- наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2020 № 790 «Про внесення змін до Інструкції про порядок нарахування і сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 28 грудня 2020 року за № 1296/35579; 

- наказ Міністерства фінансів України від 15 грудня 2020 року № 773 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2020 року за № 1304/35587; 

- наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2020 № 814 «Про деякі особливості звітування з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року 

№ 435», який листом Мінфіну № 11220-04-3-5/40515 від 28.12.2020 направлено для державної реєстрації до Міністерства юстиції України.

55 До абзацу шостого 

підпункту "з" 

пункту 1 статті 1

Вжити заходів стосовно забезпечення 

розроблення та імплементації плану заходів 

зі зниження частки кредитів, визнаних 

банками непрацюючими, у кредитних 

портфелях банків державного сектору

31/12/2020 Мінфін

за участю 

Національного банку

Виконано.

Постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2020 № 281 затверджено критерії та умови визначення банками, в яких державі належить 75  і більше відсотків статутного капіталу, заходів з управління проблемними активами

13



56 До абзацу сьомого 

підпункту "з" 

пункту 1 статті 1

Вжити заходів стосовно зниження вартості 

державних запозичень та збільшення удвічі 

вибірки кредитних ресурсів у рамках 

інвестиційних проектів міжнародних 

фінансових організацій

31/12/2020 Мінфін Виконується.

Завдання виконується в  рамках чинної Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2019-2022 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 №473.

Загальні питання

1.Проведення спільно з МФО тренінгів, навчальних семінарів. 24.02.2020 проведено навчальний тренінг співробітниками Світового Банку в Україні щодо підходу та методики МБРР в частині встановлення і моніторингу показників 

результативності за проектами за підтримки МБРР для співробітників Мінфіну та Офісу підтримки реформ при Мінфіні.

2.Завершення аналізу проектного циклу проектів МФО з метою покращення ефективності їх реалізації та збільшення вибірки.

3.  Розробка змін до Порядку підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 №70, спрямованих на удосконалення проектного циклу спільних з  МФО проектів.

4. Розробка проекту нової Концепції щодо підвищення ефективності співпраці з МФО.

Підготовка проектів

1. 05.02.2020 Мінфіном прийнято наказ про доцільність підготовки спільного з Європейським банком реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним банком Проєкту «Логістична мережа» (бенефіціар – АТ «Укрпошта», сума позики - 

60 млн. євро, позика під державну гарантію.

2. 13.03.2020 та 03.01.2020 набрали   чинності Кредитна угода між Україною та ЄБРР і Фінансова угода між Україною та ЄІБ за проєктом «Подовження третьої лінії метрополітену в м. Харкові» (бенефіціар – КП «Харківський метрополітен», 

сума фінансування за рахунок МФО - 320 млн євро). 

3. 18.05.2020 Мінфіном прийнято наказ про доцільність підготовки спільного з Європейським банком реконструкції та розвитку Проєкту «Сільське відділення» (бенефіціар – АТ «Укрпошта», сума позики – 25 млн. дол США, позика під державну 

гарантію.

4. 26.06.2020 Радою керуючих Міжнародного банку реконструкції та розвитку прийнято рішення щодо схвалення Угоди про позику (Перша позика на політику розвитку у сфері економічного відновлення) між Україною та Міжнародним банком 

реконструкції та розвитку.

5. 23.07.2020 було підписано Угоду про внесок між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) щодо участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (Е5Р). Угодою 

передбачено внесок до Фонду у сумі 10 млн. євро, що дозволить отримати доступ до фінансової підтримки у вигляді грантів та технічної допомоги для реалізації проектів з підвищення енергоефективності та поліпшення екологічної ситуації. 

Підписання Угоди дозволить Україні продовжити участі у Фонді. З боку України Угоду підписала в.о. Міністра енергетики України Ольга Буславець.

6. 31.07.2020 року в Мінфіні відбулась церемонія підписання відповідних договорів в рамках спільного з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) проекту «Закупівля верстатів КРС та покращення енергоефективності АТ 

«Укргазвидобування», а саме  Договору гарантії між Україною та ЄБРР;  Кредитної угоди між АТ «Укргазвидобування» та ЄБРР;  Проектної угоди між НАК «Нафтогаз України» та ЄБРР

В рамках даного проекту, Акціонерне товариство «Укргазвидобування» (УГВ) отримає від ЄБРР кредит під державну гарантію на суму 51,85 мільйона євро. Кредитні кошти будуть спрямовані на купівлю  верстатів капітального ремонту 

свердловин, а також заходи з підвищення енергоефективності електростанції Локачі (Волинська область).

7. 25.08.2020 Верховною Радою України було ратифіковано: 

1) Фінансову угоду "Європейські дороги України ІІІ (Проект "Розвиток транс'європейської транспортної мережі")" між Україною та Європейським інвестиційним банком, підписану 22.11.2019 року у м. Лондоні (сума позика складає 450 млн 

євро). Фінансування за рахунок позики буде спрямоване на капітальний  ремонт 314 км автошляху М-05 Київ-Одеса (у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях) та будівництво 23 км північної об’їзної дороги Львова.

2) Фінансову угоду (Проект "Транспортний зв'язок в Україні – Фаза І") між Україною та Європейським інвестиційним банком, підписану 17 грудня 2018 року у м. Брюссель (сума позики складає 50 млн євро). Проект спрямований на будівництво 

і модернізацію доріг у трьох областях України: Тернопільській, Львівській та Рівненській, а також розгортання інтелектуальних транспортних систем для управління та контролю за транспортом. 

8. 04.09.2020 набрали чинності Договір гарантії між Україною та ЄБРР та Кредитна угода між НЕК "Укренерго" та ЄБРР в рамках Проекту модернізації мережі електропередачі.

9. В рамках запобігання наслідків поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, українською стороною за безпосередньої участі Мінфіну ведуться перемовини щодо залучення фінансування МФО:

9.1. 27.04.2020 підписані зміни до Угоди про позику (проект Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей») між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, внаслідок чого до загального фонду державного бюджету 

надійшло 11 млн дол. США на фінансування витрат, пов’язаних із протидією пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

9.2. 05.05.2020 підписано Угоду про позику (Додаткове фінансування для проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України») між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Сума позики складає 150 

млн дол. США, з яких на протидію пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 28.05.2020 до загального фонду державного бюджету спрямовано 50 млн дол. США.

9.3. 15.05.2020 підписано Угоду про позику (Додаткове фінансування Проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей») між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Сума позики складає 135 млн дол. США, з яких 

35 млн дол. США буде спрямовано на закупівлю обладнання, виробів медичного призначення та лікарських засобів для забезпечення боротьби з COVID-19. 28.05.2020 Угода набрала чинності.

10. 03.07.2020 Мінфіном прийнято наказ про доцільність підготовки спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним банком Проекту "Східна Україна: возз'єднання, відновлення та відродження 

(Проект 3В)". Сума позик - 100 млн дол. США (МБРР) та 100 млн євро (ЄІБ). 22.09.2020 проведено офіційні переговори зі Світовим банком щодо Проекту. 17.12.2020 підписано Угоду про позику між Україною та Міжнародним банком 

реконструкції та розвитку щодо Проекту. 09.12.2020 проведено офіційні переговори з Європейським інвестиційним банком щодо Проекту. 09.12.2020 підписано Фінансову угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком. 

11. З метою оптимізації використання кредитних коштів, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 №1033 перерозподілено обсяг надання кредитів з державного бюджету, передбачених Міністерству фінансів України на 2020 

рік для реалізації спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів, шляхом збільшення по таких проектах: "Реконструкція трансформаторних підстанцій східної частини України", "Другий проект з передачі електроенергії" та 

"Будівництво високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська". 

12. 17.09.2020 Мінфіном прийнято наказ про доцільність підготовки спільного з Європейським інвестиційним банком проекту "Енергоефективність громадських будівель в Україні". 02.10.2020 проведено офіційні переговори з ЄІБ та 06.10.2020 

підписано Фінансову угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком за проектом. Сума позики складає 300 млн євро. 

13. 06.11.2020 Мінфіном прийнято наказ про доцільність підготовки спільного з Європейським інвестиційним банком Проекту «Міський громадський транспорт ІІ» (бенефіціари – місцеві органи самоврядування та комунальні підприємства, 

сума позики - 200 млн. євро, відповідальний виконавець - Міністерство інфраструктури України). 04.12.2020 проведено офіційні переговори. 09.12.2020 підписано Фінансову угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком щодо 

Проекту "Міський громадський транспорт ІІ". 

14. 17.12.2020 підписано Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом ФРН про фінансове співробітництво (асигнування 2012-2019 років). 

15. 18.12.2020 підписано Кредитну угоду (проект «Розвиток транс’європейської транспортної мережі (Україна –дорожні коридори)» між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку. Сума позики - 450 млн євро.

16. З метою виконання невідкладних заходів, спрямованих на протидію поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 (закупівля обладнання та матеріалів, зокрема, термоциклери для проведення 

ПЛР-діагностики у режимі реального часу для визначення РНК коронавірусу, що дозволить значно збільшити кількість тестувань, платформи для автоматичної екстракції РНК, лабораторні морозильні камери ультранизької температури для 

зберігання зразків) в рамках реалізації спільного з МБРР проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" МОЗ були збільшені річні планові призначення на 252 869,8 тис. грн на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 

30.09.2020 № 1193-р. 

17. З метою визначення механізму використання коштів авансу позики в рамках проекту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство», що фінансується відповідно до Угоди про позику (проект «Програма 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство») між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 27 серпня 2019 року № 8973-UA, та їх розподілу між виконавцями прийнято: 

1) постанову Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 № 914 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Прискорення інвестицій у сільське господарство України"; 

2) розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.11.2020 № 1454-р "Про розподіл частини бюджетних призначень, передбачених у 2020 році за програмою "Прискорення інвестицій у сільське господарство України".

18. З метою оптимізації використання кредитних коштів, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.11.2020 №1451 перерозподілено обсяг видатків державного бюджету і надання кредитів з державного бюджету, передбачених у 

державному бюджеті на 2020 рік для реалізації спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів. Зокрема, збільшено обсяг надання кредитів для здійснення вибірки коштів позик за проектами: «Другий проект покращення 

автомобільних доріг та безпеки руху» і «Проект розвитку дорожньої галузі», «Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України» та «Будівництво високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська».

19. 23.11.2020 прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України № 1472 щодо доцільності залучення позики від МБРР в розмірі 300 млн дол. США для реалізації проекту Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків 

пандемії COVID-19, для проекту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України". 25.11.2020 проведено переговори із Світовим банком щодо укладення Угоди про позику (Друге додаткове фінансування, спрямоване на 

подолання наслідків пандемії COVID-19, для проекту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, яка 14.12.2020 була підписана та набрала чинності.

20. 25.11.2020 Мінфіном прийнято наказ про доцільність підготовки спільного з Європейським інвестиційним банком проекту "Програма з відновлення України". 09.12.2020 підписано Фінансову угоду між Україною та Європейським 

інвестиційним банком за проектом. Сума позики ЄІБ - 340 млн євро.

21. 04.12.20 Мінфіном прийнято наказ № 738 щодо спільного з ЄІБ проекту «Проект розвитку державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Реконструкція льотної зони № 2». 22.07.12.20 Мінфіном прийнято накази №743 щодо 

спільного з КфВ проекту «Про доцільність підготовки проекту «Енергоефективність у громадах-I» та щодо підготовки з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів".

57 До абзацу 

восьмого 

підпункту "з" 

пункту 1 статті 1

Вжити заходів стосовно продажу 

непрофільних активів підприємств 

інфраструктури

31/12/2020 Мінінфраструктури

Мінекономіки

Виконується.

Нині триває формування повного переліку непрофільних активів підприємств, установ, організацій, акціонерних товариств, що належать до сфери управління Мінінфраструктури.

24.04.2020 та 28.05.2020, 06.08.2020 та 16.11.2020 комісія з розгляду питань стосовно розпорядження майном Міністерства інфраструктури України погодила продаж акціонерним товариством «Укрпошта» непрофільних активів Товариства.

Мінінфраструктури розпочало процес реалізації перших об’єктів

14



58 До абзацу першого 

підпункту "и" 

пункту 1 статті 1

Вжити заходів стосовно виконання плану 

заходів щодо синхронізації об'єднаної 

енергетичної системи України з 

об'єднанням енергетичних систем держав - 

членів Європейського Союзу

31/12/2022 Міненерго

Мінекономіки

Мінфін

МЗС

за участю НЕК 

"Укренерго"

та НКРЕКП

Виконується.

З метою виконання плану заходів щодо синхронізації об'єднаної енергетичної системи України з об'єднанням енергетичних систем держав - членів Європейського Союзу:

- забезпечено подання оператором системи передачі НЕК «Укренерго» запиту на сертифікацію, необхідну для виконання функцій згідно з вимогами Закону України «Про ринок електричної енергії». Попереднє рішення Регулятора про 

сертифікацію є задовільним, але остаточне рішення буде прийняте після виконання визначених заходів;

- проведено тестування систем збудження генераторів та систем регулювання турбін енергоблоків генеруючого обладнання електричних станцій. Звіти щодо результатів випробувань на енергоблоках презентовані у червні 2019 року на черговому 

засіданні проектної групи ENTSO-E Україна / Молдова. Результати були визнані задовільними і вже використовуються при побудові математичної моделі електромережі для розрахунку динамічної стійкості;

- створено Консорціум ОСП ENTSO-E з ЕМС, MAVIR, PSE, SEPS, 50Hertz та Транселектрика стосовно додаткових досліджень;

- підписано Сервісний контракт з метою вивчення можливості синхронної роботи української енергосистеми з ENTSO-E;

- створено спільний блок регулювання в результаті підписання Експлуатаційної угоди між НЕК «Укренерго» та «Молделектрика».

Розпочато роботи з реалізації проєктів будівництва нових об’єктів для забезпечення надійного електропостачання споживачів прикордонних районів при відокремленні ОЕС України від енергосистем Білорусі та Російської Федерації:

ПЛ 330 кВ Білицька-Кураховська ТЕС;

ПС 330 кВ «Слобожанська» із заходами ПЛ 330 кВ;

ПЛ 330 кВ Купянськ-Кремінська (із використанням ділянки ПЛ 500 кВ Донська - Донбаська)

59 До абзацу 

третього 

підпункту "а" 

пункту 2 статті 1

Вжити заходів стосовно розроблення та 

внесення на розгляд Верховної Ради 

України законопроекту про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо:

 

запровадження автоматичного включення 

до Реєстру будівельної діяльності 

документів, які є підставою для прийняття в 

експлуатацію закінченого будівництвом 

об'єкта, що за класом наслідків 

(відповідальності) належить до об'єктів з 

середніми (СС2) або значними (ССЗ) 

наслідками, та виключно судового порядку 

заборони експлуатації такого об'єкта

31/12/2019 Мінрегіон Виконується.

Мінрегіоном розроблено законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування державного регулювання у сфері містобудування» та «Про внесення змін до Кримінального кодексу України  та Кодексу 

України  про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері містобудування», до якого включені зазначені положення щодо запровадження автоматичного включення до Реєстру будівельної 

діяльності документів, які є підставою для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об'єктів з середніми (СС2) або значними (ССЗ) наслідками. 

Законопроекти листом Мінрегіону від 10.07.2020 № 1/30/10157-20 направлені до Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Наразі у Верховній Раді України зареєстрований проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування державного регулювання у сфері містобудування» (реєстраційний № 3875 від 16.07.2020) та 

«Про внесення змін до Кримінального кодексу України  та Кодексу України  про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері містобудування» (реєстраційний № 3876 від 16.07.2020).

60 До абзацу 

четвертого 

підпункту "а" 

пункту 2 статті 1

забезпечення скорочених строків розгляду 

справ за позовами про припинення права на 

виконання підготовчих та/або будівельних 

робіт, про скасування реєстрації декларації 

про готовність об'єкта до експлуатації, про 

заборону експлуатації закінченого 

будівництвом об'єкта, що за класом 

наслідків (відповідальності) належить до 

об'єктів з середніми (СС2) або значними 

(ССЗ) наслідками

31/12/2019 Мінрегіон Виконується.

Мінрегіоном розроблено законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування державного регулювання у сфері містобудування» «Про внесення змін до Кримінального кодексу України  та Кодексу України  

про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері містобудування», до якого включені зазначені положення щодо забезпечення скорочених строків розгляду справ за позовами про припинення 

права на виконання підготовчих та/або будівельних робіт, про скасування реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації, про заборону експлуатації закінченого будівництвом об'єкта, що за класом наслідків (відповідальності) 

належить до об'єктів з середніми (СС2) або значними (ССЗ) наслідками. 

Законопроекти листом Мінрегіону від 10.07.2020 № 1/30/10157-20 направлені до Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Наразі у Верховній Раді України зареєстрований проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування державного регулювання у сфері містобудування» (реєстраційний № 3875 від 16.07.2020) та 

«Про внесення змін до Кримінального кодексу України  та Кодексу України  про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері містобудування» (реєстраційний № 3876 від 16.07.2020).

61 До абзацу п’ятого 

підпункту "а" 

пункту 2 статті 1

Вжити заходів стосовно затвердження плану 

заходів щодо створення та запровадження 

єдиної державної електронної системи у 

сфері будівництва, забезпечення його 

виконання

31/12/2019 Мінрегіон

Мінцифри

Виконано.

Знято з контролю виконання (лист Керівника Офісу Президента України від 21.07.2020 №02-01/1745)

62 До абзацу шостого 

підпункту “а” 

пункту 2 статті 1

Вжити заходів стосовно перегляду методики 

формування спроможних територіальних 

громад з урахуванням критерію розвитку 

оптимальної мережі соціальної 

інфраструктури та доступності публічних 

послуг, а також забезпечення в 

установленому порядку розроблення згідно 

з такою методикою, схвалення і 

затвердження актуалізованих 

перспективних планів формування 

територій громад областей

31/12/2019 Мінрегіон Виконано.

Знято з контролю виконання (лист Керівника Офісу Президента України від 21.07.2020 №02-01/1745)
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63 До абзацу сьомого 

підпункту “а” 

пункту 2 статті 1

Вжити заходів стосовно розроблення і 

затвердження в установленому порядку 

концепції онлайн-системи для подання, 

оцінки та відбору інвестиційних програм і 

проектів регіонального розвитку та проектів 

- переможців Всеукраїнського громадського 

бюджету, що можуть реалізовуватися за 

рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку

31/12/2019 Мінрегіон Виконано.

Знято з контролю виконання (лист Керівника Офісу Президента України від 21.07.2020 №02-01/1745)

64 До абзацу 

восьмого 

підпункту “а” 

пункту 2 статті 1

Вжити заходів стосовно розроблення 

концепції онлайн-системи конкурсного 

відбору проектів регіонального розвитку, що 

можуть реалізовуватися за рахунок коштів, 

отриманих від Європейського Союзу у 

рамках виконання Угоди про фінансування 

Програми підтримки секторальної політики 

"Підтримка регіональної політики України"

31/12/2019 Мінрегіон Виконано.

Знято з контролю виконання (лист Керівника Офісу Президента України від 21.07.2020 №02-01/1745)

65 До абзацу другого 

підпункту "б" 

пункту 2 статті 1

Вжити заходів стосовно розроблення та 

внесення на розгляд Верховної Ради 

України:

проекту Житлового кодексу України

31/12/2020 Мінрегіон Виконується.

Наказом Мінрегіону від 03.12.2019 № 291 утворено робочу групу щодо розробки проекту Закону України «Житловий кодекс України».

13.12.2019, 18.12.2019 та 27.12.2019 були проведені засідання робочої групи з питань розроблення Концепції державної житлової політики за участю представників структурних підрозділів Мінрегіону та зовнішніх експертів у сфері житлової 

політики. 

З 1.07.2020 засідання робочої групи відбуваються щотижня. 

Наразі опрацьовані розділи щодо орендного житла, соціального житла, тимчасового житла, форм управління житлом, професійної атестації управителів житлом. В процесі опрацювання знаходяться розділи щодо забезпечення житлом 

військовослужбовців, приватизація житла, державні програми забезпечення житлом та ін. 

66 До абзацу 

третього 

підпункту "б" 

пункту 2 статті 1

проекту Закону України "Про 

стимулювання розвитку регіонів" (нова 

редакція)

31/12/2020 Мінрегіон Виконується.

Мінрегіоном розроблено проект Закону України “Про особливості стимулювання регіонального розвитку”. У з'вязку зі зміною термінології та повноважень органів місцевого самоврядування та облдержадміністрацій проект потребував 

додаткових експертних обговорень. Проект Закону опрацьовується структурними підрозділами Мінрегіону та готується до направлення на погодження до заінтересованих органів. 

67 До абзацу 

четвертого 

підпункту "б" 

пункту 2 статті 1

проекту Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" (нова редакція)

31/12/2020 Мінрегіон Виконується.

Проведено консультації з міністерствами, асоціаціями органів місцевого самоврядування, експертами щодо розроблення оптимальної моделі розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади (їх 

рівнями), узгодження повноважень органів місцевого самоврядування і їх фінансового забезпечення. 

Впродовж травня – червня 2020 р. відбулися наради за участі Мінфіну, МОН, МОЗ, Мінсоцполітики, Мінекономіки, Мінмолодьспорту, Мінкультури, Мінекоенерго, МВС, Мінцифри, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування та 

експертів.

Обговорено пропозиції щодо  розподілу повноважень органів місцевого самоврядування різних рівнів та їх фінансового забезпечення (сумірність фінансових ресурсів та обсягу повноважень) з урахуванням розробленої Мінрегіоном Концепції 

нових редакцій законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації». 

З урахуванням консультацій Мінрегіоном розроблено проект Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у новій редакції, який розміщено на офіційному сайті Міністерства та сайті «Децентралізація» для громадського обговорення 

https://cutt.ly/8i0VWBS

09.07.2020 завершено громадське обговорення проектів Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» (нова редакція) та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації. 

Розроблені законопроекти аналізуються Офісом Президента України та апаратом РНБО.

Станом на сьогодні Мінрегіоном ведуться фінальні консультації щодо основних концептуальних положень законопроекту з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, народними депутатами України та асоціаціями 

органів місцевого самоврядування.

Народними депутатами України ініційовано проведення додаткових консультацій щодо проекту Закону в рамках Робочої групи Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування з питань впровадження реформи децентралізації влади в Україні, що дозволить узгодити позиції та сприятиме більш швидкому розгляду проекту Закону в Парламенті. Починаючи з 11 листопада 2020 р. проведено 18 

засідань відповідної Робочої групи під головуванням народного депутата України Гуріна Д. О.

Листом від  29.12.2020 № 1/34.2/12843-20 Мінрегіон звернувся до Офісу Президента України розглянути можливість перенесення строку виконання завдання на 30.04.2021
68 До абзацу 

третього 

підпункту "а" 

пункту 3 статті 1

Вжити заходів стосовно розроблення та 

внесення на розгляд Верховної Ради 

України законопроекту про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України, в 

якому передбачити:

позбавлення Міністерства юстиції України 

повноважень щодо прийняття рішень про 

скасування реєстраційних дій у сфері 

державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань і скасування рішень про 

державну реєстрацію прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень

31/12/2019 Мін'юст Виконано.

Розроблено проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з впорядкуванням діяльності у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та у сфері державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань». Проєкт Закону схвалено на засіданні Уряду 04.11.2020 та зареєстровано у Верховній Раді України 06.11.2020 за № 4338.
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69 До абзацу 

четвертого 

підпункту "а" 

пункту 3 статті 1

виключно судовий порядок оскарження 

рішень, дій або бездіяльності державних 

реєстраторів, суб'єктів державної реєстрації 

у сферах державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань і державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень

31/12/2019 Мін'юст Виконано.

Розроблено проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з впорядкуванням діяльності у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та у сфері державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань». Проєкт Закону схвалено на засіданні Уряду 04.11.2020 та зареєстровано у Верховній Раді України 06.11.2020 за № 4338.

70 До абзацу п'ятого 

підпункту "а" 

пункту 3 статті 1

Вжити заходів стосовно забезпечення 

прозорого та ефективного виконання 

судових рішень про конфіскацію 

підакцизних товарів

31/12/2019 Мін'юст Виконано.

Знято з контролю виконання (лист Керівника Офісу Президента України А. Єрмака від 21.07.2020 №02-01/1745 ).

71 До абзацу шостого 

підпункту "а" 

пункту 3 статті 1

Вжити заходів стосовно удосконалення 

стандартів якості надання безоплатної 

правової допомоги шляхом упровадження 

механізму оцінювання якості наданої 

правової допомоги з використанням 

інструменту рецензування ("peer review")

31/12/2019 Мін'юст Виконується.

Мін'юстом з метою вдосконалення процедури забезпечення якості безоплатної вторинної правової допомоги шляхом упровадження механізму оцінювання якості наданої правової допомоги з використанням інструменту рецензування («peer 

review») було розроблено проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення доступу до безоплатної правової допомоги дітей та осіб з інвалідністю та підвищення якості її надання» (реєстр. № 2704) (далі – 

проєкт Закону). Проєкт Закону розроблено з метою вдосконалення процедури забезпечення якості безоплатної вторинної правової допомоги шляхом упровадження механізму оцінювання якості наданої правової допомоги з використанням 

інструменту рецензування («peer review»). Передбачалося утворення комісії зовнішнього незалежного оцінювання якості надання безоплатної вторинної правової допомоги та відповідних регіональних комісій, порядку їх формування, визначення 

основних завдань та складу. У зв’язку з припиненням повноважень Кабінету Міністрів України та у відповідності до частини третьої статті 105 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» проєкт Закону вважається відкликаним. 

Мін'юстом було розроблено комплексний законопроєкт стосовно внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення доступу до безоплатної правової допомоги та підвищення якості її надання, а також щодо запровадження механізму 

оцінювання якості наданої правової допомоги з використанням інструменту рецензування («peer review»). Вказаний законопроєкт надіслано Раді адвокатів України для висловлення позиції, за результатами розгляду якого останньою прийнято 

рішення від 05.08.2020 № 54, яким не підтримано положення проєкту Закону стосовно запровадження інструменту забезпечення якості безоплатної правової допомоги шляхом упровадження оцінювання якості наданої правової допомоги з 

використанням інструменту рецензування («peer review») комісіями незалежного оцінювання якості надання безоплатної вторинної правової допомоги та відібраними на конкурсних засадах адвокатами – експертами. Водночас для впровадження 

нових механізмів забезпечення якості та доступу до безоплатної правової допомоги відповідно до наказу Координаційного центру з надання правової допомоги від 26.12.2018 № 909-аг утворено Комісію з експертної правничої оцінки надання 

безоплатної правової допомоги працівниками центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Листом Міністерства юстиції України від 28.11.2020 № 9853/11.3.20/4-20 проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення доступу до безоплатної правничої допомоги та підвищення якості її надання» 

подано на розгляд Кабінету Міністрів України. Відповідно до протоколу засідання Урядового комітету з питань цифрової трансформації, розвитку громад і територій, освіти, науки та інновацій, охорони здоров’я, економічної, фінансової і 

правової політики, правоохоронної діяльності, паливно-енергетичного комплексу та інфраструктури від 21.12.2020 № 10 вказаний законопроєкт повернуто для доопрацювання разом з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, 

Мінсоцполітики та Мінреінтеграції. На даний час Мін'юстом здійснюються погоджувальні процедури. Доопрацьований проєкт Закону буде невідкладно поданий на розгляд Уряду.

72 До абзацу 

третього 

підпункту "б" 

пункту 3 статті 1

Вжити заходів стосовно розроблення та 

внесення на розгляд Верховної Ради 

України законопроектів:

про нормативно-правові акти

31/12/2020 Мін'юст Виконується.

Наказом Міністерства юстиції України від 25.11.2019  № 3630/5 утворена Робоча група з розробки проєкту Закону України про нормативно-правові акти. До її складу включені провідні науковці, фахівці у сфері теорії держави і права, 

представники органів державної влади, громадськості, а також структурні підрозділи Мін'юсту. 

Проведено 7 засідань робочої групи (у т.ч. в режимі відеоконференції у зв’язку із впровадженням карантинних заходів), на яких обговорювалися питання визначення предмету регулювання проєкту Закону, базових понять, структури. 

Напрацьований проєкт Закону України «Про нормативно-правові акти» у період з 05 по 20 листопада 2020 року виносився на громадське обговорення. 

На сьогодні продовжується робота щодо підготовки проєкту Закону України «Про нормативно-правові акти», доопрацювання його структурних елементів, вивчається міжнародний досвід.

73 До абзацу 

четвертого 

підпункту "б" 

пункту 3 статті 1

про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо створення системи 

самоврядування судових експертів, 

запровадження рецензування висновку 

судового експерта та визначення граничних 

строків проведення судових експертиз

31/12/2020 Мін'юст Виконується.

Мін'юстом розроблено проєкт Закону України «Про судово-експертну діяльність», який винесено на публічне громадське обговорення 23.10.2020.  

11.11.2020 у режимі відеоконференцзв’язку відбулося публічне обговорення проєктів Закону України «Про судово-експертну діяльність» та Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо 

удосконалення деяких положень, пов’язаних з порядком призначення експертизи)». 

За результатами громадського обговорення доопрацьовано проєкти Закону України «Про судово-експертну діяльність» та Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо удосконалення деяких 

положень, пов’язаних з порядком призначення експертизи)» отримали велику кількість пропозицій та зауважень, тому проекти законів потребують доопрацювання. Крім того, наявні зауваження від заінтересованих сторін. Тому необхідно 

проведення додаткових узгоджувальних процедур. Після узгодження спірних моментів комплексний проєкт Закону України «Про судово-експертну діяльність» буде подано до Кабінету Міністрів України.                                          

Разом з тим, звертаємо увагу, що питання, порушені в  Указі Президента України № 837, частково врегульовано Мін'юстом на підзаконному рівні: щодо створення системи самоврядування судових експертів –  включено судових експертів, які не є 

працівниками державних спеціалізованих установ і мають стаж практичної роботи судового експерта не менше п’яти років, до складу палат ЦЕКК та консультативно-дорадчих органів з питань судово-експертної діяльності шляхом подання 

кандидатур від громадських організацій, які об’єднують судових експертів. Даний захід є кроком до початку підготовки фахової спільноти до об’єднання та переходу до створення системи самоврядування (вищезазначені зміни були запроваджені 

Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 р. № 323 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо консультативно-дорадчих органів», наказом Міністерства юстиції від 03.02.2020  № 337/5 «Про 

внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 03 березня 2015 року № 301/5», наказом Міністерства юстиції України від 22.01.2020  № 218/5 «Про затвердження Змін до Положення про науково-консультативну та методичну раду з 

проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України»); щодо запровадження рецензування висновку судового експерта – наказом Міністерства юстиції від 03.02.2020 №335/5 «Про затвердження Порядку проведення рецензування 

висновків судових експертів» передбачено, що метою рецензування висновків судових експертів є вдосконалення професійної майстерності експертів, поліпшення якості та обґрунтованості їх висновків, рецензування не проводиться з метою 

спростування чи підтвердження висновків; щодо визначення граничних строків проведення судових експертиз - наказом Міністерства юстиції «Про внесення змін до Інструкції по призначення та проведення судових експертиз та експертних 

досліджень» від 24.02.2020 №667/5 встановлено, що строк проведення експертизи не повинен перевищувати 90 днів. Дана норма поширюється на судових експертів, які є працівниками науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства 

юстиції України, та «приватних» судових експертів. 

74 До абзацу п'ятого 

підпункту "б" 

пункту 3 статті 1

Вжити заходів стосовно забезпечення 

розроблення та затвердження 

Національного плану дій з реалізації 

Конвенції про права осіб з інвалідністю на 

період до 2025 року

31/12/2020 Мінсоцполітики  Виконується. 

Мінсоцполітики підготовлено та надіслано до Міністерства закордонних справ України з метою подання на розгляд Комітету ООН з прав осіб з інвалідністю Національну об’єднану другу та третю доповідь про виконання Конвенції ООН про 

права осіб з інвалідністю  (далі – Доповідь) англійською та українською мовами з відповідними додатками (лист  Мінсоцполітики від 17.09.2020 № 13141/0/2-20/58).

До Доповіді включено інформацію про імплементацію Заключних зауважень Комітету  до першої доповіді України, що базується, у тому числі, на даних щодо стану виконання завдань та заходів, передбачених  Національним планом дій  на 

період 2012-2020 років та Плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з 

інвалідністю на період до 2020 року.                                                                                                

Розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України „Про затвердження Національного плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю  на період до 2025 року”, який направлено на погодження до заінетересованих 

сторін (лист Мінсоцполітики від 16.11.2020 № 15990/0/2-20/58) правову експертизу до Мін’юсту (лист Мінсоцполітики від 25.11.2020 № 16501/0/2-20/58).

03.12.2020 року було проведено засідання „за круглим столомˮ за участю Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю Сушкевича В. М., Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю Баранцової Т. В., 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини  Денісової Л. Л. та представників Міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування „Асоціація міст України”, 

Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, громадських об’єднань осіб з інвалідністю 

щодо обговорення найбільш гострих нагальних питань життєдіяльності осіб з інвалідністю та врахування їх в проекті Національного плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року.

75 До абзацу другого 

підпункту "а" 

пункту 4 статті 1

Вжити заходів стосовно розроблення та 

внесення в установленому порядку на 

розгляд Верховної Ради України 

законопроекту щодо єдиних засад 

визначення розмірів адміністративного 

збору за надання адміністративних послуг, 

порядку його сплати та використання

31/12/2019 Мінцифри Виконано.

Знято з контролю виконання (лист Керівника Офісу Президента України від 21.07.2020 №02-01/1745)

17



76 До абзацу 

третього 

підпункту "а" 

пункту 4 статті 1

Вжити заходів стосовно упровадження 

першого етапу реалізації проекту "Е-

Малятко" з метою одержання за однією 

заявою комплексу адміністративних послуг, 

пов'язаних із державною реєстрацією 

народження дитини та її походження, 

реєстрацією місця її проживання, внесення 

відомостей про дитину до реєстру пацієнтів, 

реєстрацією дитини в Державному реєстрі 

фізичних осіб - платників податків, 

призначенням державної допомоги при 

народженні дитини тощо

31/12/2019 Мінцифри Виконано.

Знято з контролю виконання (лист Керівника Офісу Президента України від 21.07.2020 №02-01/1745)

77 До абзацу 

четвертого 

підпункту "а" 

пункту 4 статті 1

Вжити заходів стосовно запровадження 

надання переважної більшості 

адміністративних послуг в електронному 

вигляді, насамперед послуг, пов'язаних із 

реєстрацією місця проживання, 

оформлення паспорта громадянина України 

та послуг у сфері пенсійного забезпечення, з 

обов'язковим урахуванням потреб осіб з 

інвалідністю, зокрема з порушеннями зору 

та/або слуху

31/12/2019 Мінцифри

Мінсоцполітики

Виконується.

1. Мінцифри розроблено вимоги до офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади, які ухвалено постановою Кабінету Міністрів України від 12.06.2019 № 493 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо 

функціонування офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади». Відповідно до даних вимог, органи виконавчої влади в обов’язковому порядку повинні створювати власні веб-сайти максимально доступними та зручними для кожного 

користувача, зокрема, ті, через які надаються електронні послуги.

2. Для реалізації права кожного на доступ до електронних послуг та інформації про адміністративні та інші публічні послуги, зокрема з врахуванням потреб користувачів, що є особами з інвалідністю, Мінцифри створено Єдиний державний веб-

портал електронних послуг (далі - Портал Дія), питання функціонування якого визначено постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1137 «Питання Єдиного державного веб-порталу електронних послуг та Єдиного державного 

порталу адміністративних послуг».

При створенні Порталу Дія було враховано вимоги щодо доступності інформації для користувачів офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади, які мають порушення зору, слуху, опорно-рухової системи, мови, ментальної сфери, а також різні 

комбінації порушень, що викладенні у додатку до Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженому Постановою.

З метою створення умов для усунення дискримінаційних елементів щодо осіб з інвалідністю шляхом забезпечення користувачів можливостями щодо доступності та зручності для сприйняття інформації на Порталі Дія, Мінцифри також було 

враховано всі зауваження, викладені в листі Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю від 05.05.2020 № 15/2-01/281.

Разом із громадським експертом з питань доступності веб-сайтів Дмитром Поповим Мінцифри проведено роботу щодо виявлення невідповідностей Порталу Дія керівним принципам доступності веб-контенту та прийнято відповідні заходи щодо 

їх вирішення.

Враховуючи вищезазначене, Мінцифри створено всі необхідні умови для осіб з інвалідністю для одержання ними відповідних послуг, що надаються в електронній формі.

3. Мінцифри забезпечено можливість відображення в мобільному додатку Порталу Дія (Дія) цифрового паспорту громадянина України у формі ID-картки та паспорту громадянина України для виїзду за кордон (далі - е-паспорти) та сформовано 

умови щодо їх використання, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2020 року №278 "Про реалізацію експериментального проекту щодо застосування відображення в електронному вигляді інформації, що міститься 

у паспорті громадянина України у формі картки, та відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України для виїзду за кордон".

4. Мінцифри спільно з ДМС та ОМС працює над реалізацією можливості відображення в е-паспортах та цифровому свідоцтві про народження, що містяться в мобільному додатку Дія, актуальної інформації про місце реєстрації особи, як 

невід'ємної складової таких документів, що замінить собою окрему паперову довідку Форму 13 відповідно до положень постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2020 року №278 "Про реалізацію експериментального проекту щодо 

застосування відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки, та відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України для виїзду за 

кордон" та положень постанови Кабінету Міністрів України  від 23 вересня 2020 р. № 911 "Про реалізацію експериментального проекту щодо застосування відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у свідоцтві про 

народження, та інформації про зареєстроване місце проживання, що є у володінні та розпорядженні Державної міграційної служби". На даний момент зазначена послуга доступна для тих, хто має зареєстроване місце проживання у місті Харків.

5. Щодо запровадження надання послуг, пов'язаних із реєстрацією місця проживання в електронній формі, Мінцифри розроблено постанову Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. № 701 Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 

України від 2 березня 2016 р. № 207 і від 10 липня 2019 р. № 691, якою передбачено, що заяви щодо реєстрації/зняття з реєстрації дитини віком до 14 років, можуть подаватися в електронній формі за допомогою програмних засобів Єдиного 

державного веб-порталу електронних послуг. Відповідні заяви про реєстрацію місця проживання на Порталі Дія формуються відповідно до відомостей, передбачених для кожного виду заяв у формах, затверджених цими Правилами реєстрації 

місця проживання.

Наразі, на Порталі Дія впроваджується послуга з подачі заяви про реєстрацію місця проживання дитини/зняття з місця реєстрації дитини, результатом отримання послуги заявник в кабінеті громадянина отримує повідомлення про реєстрацію 

місця проживання дитини та про відмову у такій реєстрації із зазначенням причин. Дана послуга вже доступна у м. Харкові та створено необхідні умови для подальшого її запровадження.

6. Щодо забезпечення впровадження надання в електронній формі послуг у сфері пенсійного забезпечення, Мінцифри підготовлено та надано до Пенсійного фонду України пропозиції щодо змін до постанов правління Пенсійного фонду України 

№13-1 і №22-1 щодо надання послуг у сфері пенсійного забезпечення, у тому числі з використанням Порталу ДІЯ.

З 1 липня 2020 року на веб-порталі Пенсійного фонду України впроваджено нову сервісну послугу – автоматичне призначення пенсії. Пенсія призначається автоматично при досягненні пенсійного віку за наявності необхідних даних у Пенсійного 

фонду України. Сервіс має такі функції, як подача заяви на автоматичне призначення пенсії при досягненні пенсійного віку, завчасна подача усіх відомостей щодо пенсійної справи особи, подача документів, що засвідчують відповідні відомості в 

електронному вигляді шляхом завантаження сканованих копій документів з використанням кваліфікованого електронного підпису. За результатами опрацювання анкети-заяви заявник отримує інформацію про автоматичне призначення пенсії, 

дату такого призначення та розмір пенсії за допомогою СМС повідомлення, засобами веб порталу та через мобільний додаток.

Мінцифри реалізується впровадження надання в електронній формі послуг у сфері пенсійного забезпечення з використанням Порталу ДІЯ, у тому числі такі функції, як подача заяв на призначення, перерахунок, перепризначення пенсії, 

автоматичне призначення пенсії, подача відомостей про пенсійну справу та документів, що їх засвідчують у електронній формі, перегляд наявної актуальної інформації Пенсійного фонду України про соціальний та пенсійний статус особи, 

трудовий та страховий стаж, заробітну плату, отриману за період трудової діяльності, перегляд інших наявних відомостей про особу у Пенсійного фонду України, система оповіщення про призначення пенсії, дату такого призначення та розмір 

пенсії засобами веб порталу та через мобільний додаток.
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78 До абзацу другого 

підпункту "б" 

пункту 4 статті 1

Вжити заходів стосовно надання абонентам 

у закордонних дипломатичних установах 

України сучасних захищених послуг і 

сервісів, що стосуються можливості обміну, 

обробки та передавання інформації з 

обмеженим доступом

31/12/2020 Адміністрація 

Держспецзв'язку

МЗС

Виконується.

З метою забезпечення закордонних дипломатичних установ України (далі – ЗДУ) сучасними захищеними послугами та сервісами, що стосуються можливості обміну, обробки та передавання інформації з обмеженим доступом, Адміністрацією 

Держспецзв’язку розроблено пропозиції щодо конкретного переліку заходів для їх реалізації МЗС (№ 07/03-1525дск від 13.11.2019).

За результатами проведення (28.11.2019 та 23.01.2020) нарад з представниками МЗС:

- досягнуто домовленості про необхідність визначення МЗС потреби у реалізації заходів з надання абонентам у ЗДУ переліку сучасних захищених послуг і сервісів;

- МЗС поінформувало щодо переліку ІТС, які на цей час запроваджують (надають) деякі консульські дії (послуги) – ІТС “Візаˮ, “е-Візаˮ, “ВІС МЗСˮ і “Е-Консулˮ й потребують побудови КСЗІ, а також надало пропозиції щодо забезпечення 

абонентів урядового зв’язку МЗС і ЗДУ сучасними засобами (терміналами) мобільного зв’язку з функцією криптографічного захисту службової інформації. За результатами його опрацювання підготовлено та надіслано на адресу МЗС пропозиції 

із зазначених питань.

Наразі в МЗС опрацьовуються питання щодо обсягів та формату обміну інформацією із ЗДУ та спільно з представниками Адміністрації Держспецзв’язку проводяться відповідні консультації із зазначених питань й визначення подальших шляхів 

реалізації поставленого завдання.

Також підготовлено й надіслано для опрацювання та прийняття відповідного рішення на адресу МЗС презентаційні матеріали щодо можливих технічних рішень і шляхів їх реалізації для впровадження сучасних захищених послуг і сервісів в 

інтересах абонентів ЗДУ.

Разом з цим МЗС поінформувало, що видатки на реалізацію відповідних заходів  не передбачено, у зв’язку з чим їх запровадження у поточному році неможливе.

Робота Адміністрації Держспецзв’язку та МЗС щодо вирішення завдання продовжується

Проведено низку переговорів з корпорацією Microsoft, ТОВ Belintech, Nutanix та ТОВ SIBIS з метою модернізації та підвищення безпекової складової інформаційно-телеконмунікаційної системи МЗС. Також, в рамках договору розгортається нова 

система центру генерації ключів з метою встановлення безпечного зєднання між закордонними дипломатичними установами та МЗС.

79 До абзацу 

третього 

підпункту "б" 

пункту 4 статті 1

Вжити заходів стосовно адаптації 

законодавства України до вимог 

законодавства Європейського Союзу у сфері 

захисту інформації

31/12/2020 Мінцифри

Мін'юст

Виконується.

За результатами опрацювання питання щодо тенденцій розвитку законодавства Європейського Союзу у сфері захисту інформації та практики застосування законодавства України у цій сфері, Адміністрацією Держспецзв’язку розроблено 

Дорожню карту адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу з питань захисту інформації (далі – Дорожня карта), яку схвалено Віце-прем’єр-міністром – Міністром цифрової трансформації (№ 04/02/01-3670 від 

03.12.2019).

У рамках виконання Дорожньої карти:

- прийнято Закон України від 04.06.2020 № 681-IX “Про внесення змін до Закону України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системахˮ щодо підтвердження відповідності інформаційної системи вимогам із захисту 

інформації". Закон спрямований на реформування сфери захисту інформації, містить нові підходи до захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, які відповідають законодавству Європейського Союзу у сфері безпеки 

комунікацій та інформаційних систем в частині створення та підтвердження відповідності систем управління інформаційною безпекою (як альтернатива до діючої процедури державної експертизи впроваджується процедура захисту інформації 

відповідно до міжнародних стандартів серії ISO/IEC 27k) (набрав чинності 04.07.2020);

- розроблено проект Закону України “Про безпеку інформації та інформаційно-комунікаційних системˮ (доопрацьовується за результатами громадського обговорення);

- проводиться НДР “Гармоніяˮ у рамках якої планується розробити першочергові нормативні документи системи технічного захисту інформації (далі – НД ТЗІ), які забезпечать імплементацію вимог міжнародних стандартів у сфері 

інформаційної безпеки до законодавства України, а саме:

НД ТЗІ “Порядок впровадження систем управління інформаційною безпекою в державних органах, на підприємствах, в організаціях, в інформаційно-телекомунікаційних системах яких обробляється інформація, вимога щодо захисту якої 

визначена законом та не становить державної таємниціˮ;

НД ТЗІ, який визначить порядок (методику) категоріювання інформаційно-телекомунікаційних систем за рівнем критичності;

НД ТЗІ, який визначить порядок (методику) вибору заходів безпеки та приватності для інформаційно-телекомунікаційних та організаційних систем;

- підготовлено та повторно проведено (у зв’язку зі зміною Уряду 04.03.2020) процедуру зовнішнього погодження проєкту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Технічного регламенту засобів криптографічного захисту 

інформацією” (погоджено з Мінцифри, Мінфіном, Національним банком, Мінекономіки (із зауваженнями, які враховано)) та надіслано до Мін’юсту (№ 04/02/03-1316 від 27.05.2020) проєкт постанови Кабінету Міністрів України “Про 

затвердження Технічного регламенту засобів криптографічного захисту інформацією” (проходить правову експертизу);

- підготовлено проєкт постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 03.09.2014 № 411” (завершено процедуру зовнішнього погодження та готується для подання до Мін’юсту для проведення правової експертизи). 

На Адміністрацію Держспецзв’язку пропонується нормативно покласти функції Безпекового акредитаційного органу з безпеки комунакаційно-інформаційних систем, які обробляють інформацію НАТО з обмеженим доступом

80 До абзацу другого 

підпункту "а" 

пункту 5 статті 1

Вжити заходів стосовно перегляду 

встановлених меж госпітальних округів з 

метою забезпечення рівного доступу 

населення до якісної, своєчасної вторинної 

(спеціалізованої) та екстреної медичної 

допомоги, ефективного використання 

бюджетних коштів на зазначені цілі

31/12/2019 МОЗ Виконано.

Знято з контролю виконання (лист Керівника Офісу Президента України від 11.12.2020 № 02-01/2714)

81 До абзацу 

третього 

підпункту "а" 

пункту 5 статті 1

Вжити заходів стосовно удосконалення 

нормативного регулювання питань надання 

населенню паліативної медичної допомоги 

та послуг з медичної реабілітації

31/12/2019 МОЗ Виконано.

Знято з контролю виконання (лист Керівника Офісу Президента України від 11.12.2020 № 02-01/2714)

82 До абзацу 

четвертого 

підпункту "а" 

пункту 5 статті 1

Вжити заходів стосовно врегулювання 

процедури розробки та затвердження 

специфікацій та умов закупівлі окремих 

медичних послуг, які надаватимуться за 

договором про медичне обслуговування 

населення за програмою медичних гарантій

31/12/2019 МОЗ Виконано.

Знято з контролю виконання (лист Керівника Офісу Президента України від 11.12.2020 № 02-01/2714)
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83 До абзацу п'ятого 

підпункту "а" 

пункту 5 статті 1

Вжити заходів стосовно встановлення 

єдиних тарифів з оплати надання медичних 

послуг, лікарських засобів і медичних 

виробів, розмірів реімбурсації лікарських 

засобів, які надаються пацієнтам за 

програмою медичних гарантій

31/12/2019 МОЗ Виконано.

Знято з контролю виконання (лист Керівника Офісу Президента України від 11.12.2020 № 02-01/2714)

84 До абзацу другого 

підпункту "б" 

пункту 5 статті 1

Вжити заходів стосовно забезпечення 

автономізації роботи центрів екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф

31/1/2020 МОЗ Виконано.

Усі 25 центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на підконтрольній Уряду України території автономізовані та уклали договір в статусі комунальних неприбуткових підприємств із Національною службою здоров’я України

85 До абзацу 

третього 

підпункту "б" 

пункту 5 статті 1

Вжити заходів стосовно упровадження 

електронної системи роботи оперативно-

диспетчерських служб центрів екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф

31/1/2020 МОЗ Виконано.

Створені 25 центральних оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, які підключені до інформаційно-аналітичної системи “Централь103”. 24 центральні оперативно-диспетчерські служби 

передають поточні дані в он-лайн режимі про діяльність служби екстреної медичної допомоги. Оперативно-диспетчерська служба Київського міського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф станом на 1 грудня 2020 року 

працює в тестовому режимі. Реальні дані планується передавати протягом грудня 2020 року

86 До абзацу 

четвертого 

підпункту "б" 

пункту 5 статті 1

Вжити заходів стосовно впровадження 

сучасних підходів щодо підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників системи екстреної медичної 

допомоги, передбачивши нову модель 

контролю якості знань (компетентностей)

31/1/2020 МОЗ Тимчасово зупинено

У зв’язку зі змінами до Закону України «Про Державний бюджет України» від 13 квітня 2020 року, якими скасовано раніше передбачені видатки на підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та контроль якості знань 

(компетентностей) працівників ЕМД

87 До абзацу другого 

підпункту "в" 

пункту 5 статті 1

Вжити заходів стосовно забезпечення 

функціонування Єдиної державної 

інформаційної системи трансплантації

31/3/2020 МОЗ Виконується.

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2020 р. № 1366 "Про затвердження Положення про Єдину державну інформаційну систему трансплантації органів та тканин".

За інформацією МОЗ забезпечення технічної реалізації необхідного функціоналу та функціонування державних інформаційних систем трансплантації, а також їх інформатизація, адміністрування, програмне забезпечення та наповнення 

відповідною інформацією буде здійснюватися протягом 2021 року.

МОЗ пропонується перенести строк виконання завдання до 31 грудня 2021 року.

88 До абзацу 

третього 

підпункту "в" 

пункту 5 статті 1

Вжити заходів стосовно забезпечення 

реалізації державних гарантій медичного 

обслуговування населення, що надається за 

програмою медичних гарантій, для всіх 

видів медичної допомоги

31/3/2020 МОЗ Виконано.

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 № 65 "Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році"

89 До абзацу 

четвертого 

підпункту "в" 

пункту 5 статті 1

Вжити заходів стосовно переходу 

державних та комунальних закладів охорони 

здоров’я, спроможних надавати якісні та 

безпечні медичні послуги, на новий 

механізм бюджетного фінансування на 

засадах оплати за надані медичні послуги

31/3/2020 МОЗ Виконано.

НСЗУ укладено 4623 договори з 3023 закладами охорони здоров'я, з них  2484 заклади комунальної форми власності, 328 - ФОП, 211 - приватної форми власності, 25 надавачів екстреної медичної допомоги. Станом на 22.06.2020 виплачено 

надавачам спеціалізованої та екстреної медичної допомоги за програмою медичних гарантій 14,5  млрд. грн, надавачам послуг з первинної медичної допомоги - 8,8 млрд. грн. Окремо слід зазначити, що 1,6 млрд. грн виплачено закладам охорони 

здоров'я за надання допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою COVID-19. 

Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 № 65 затверджено Порядок реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 р, яким визначаються особливості реалізації програми державних 

гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році. Дія цього Порядку поширюється на всі заклади охорони здоров’я незалежно від форми власності та фізичних осіб-підприємців, які одержали ліцензію на провадження господарської 

діяльності з медичної практики та уклали договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій із НСЗУ, а також на суб’єктів господарювання, які проводять господарську діяльність на підставі ліцензії на провадження 

господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами. які уклали договір про реімбурсацію із НСЗУ. Таким чином, МОЗ вжито заходи щодо переходу державних та комунальних закладів охорони здоров’я на новий механізм 

бюджетного фінансування на засадах оплати за надані медичні послуги, відповідно пропонується зняти зазначене завдання з контролю, як виконане

90 До абзацу п'ятого 

підпункту "в" 

пункту 5 статті 1

Вжити заходів стосовно забезпечення 

єдиних підходів щодо впровадження в 

діяльності державних та комунальних 

закладів охорони здоров'я використання 

електронної медичної картки пацієнта, 

електронного кабінету пацієнта, 

електронної черги

31/3/2020 МОЗ Виконується.

МОЗ спільно з НСЗУ здійснюються заходи з впровадження електронного кабінету пацієнта. Наразі проводяться технічні заходи, необхідні для розгортання відповідного функціоналу та забезпечення функціонування системи в цілому з 

врахуванням підключення додаткової кількості користувачів.

Разом з тим, спільно з НСЗУ та Мінцифри здійснює розробку архітектурної та функціональної моделі функціонування кабінету пацієнта з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг «Портал Дія».  

Враховуючи заплановані до реалізації функціональні можливості електронної системи охорони здоров’я та необхідні для їх впровадження ресурси, пропонується перенести строк виконання завдання на 31 грудня 2020 року.

Також з 01 квітня 2020 р. запроваджено ведення електронної медичної картки закладами охорони здоров’я всіх рівнів надання допомоги. Нормативне регулювання процесу забезпечено наказами МОЗ від 28.02.2020  № 586 "Про затвердження 

Порядку направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я та фізичних осіб - підприємців, які в установленому законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають медичну допомогу 

відповідного виду" та від 28.02.2020  № 587 "Деякі питання ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я. Реалізація функціоналу щодо можливості запису на прийом до лікаря з 

обранням часу прийому реалізовано в електронних медичних інформаційних системах (далі – МІС), які є складовою частиною електронної системи охорони здоров’я та використовуються надавачами медичної допомоги для автоматизації роботу 

суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я, створювати, переглядати, обмінюватися інформацією та даними в електронній формі, у тому числі з центральною базою даних електронної системи охорони здоров’я. Механізми роботи МІС в 

частині запису на прийом до лікаря визначаються конкретними функціональними характеристиками обраної закладом медичної інформаційної системи 

91 До абзацу другого 

підпункту "г" 

пункту 5 статті 1

Вжити заходів стосовно підвищення рівня 

доступності та якості надання вторинної 

(спеціалізованої) і третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги 

населенню, а також рівня доступності 

лікарських засобів

31/12/2020 МОЗ Виконано.

Відповідно до абзацу другого пункту 10 Порядку визначення розміру реімбурсації лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2017 № 152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів»: 

- наказом МОЗ від 13.02.2020 № 316 затверджено оновлений  Реєстр лікарських засобів, які підлягають реімбурсації (по програмі "Доступні ліки"), станом на 07 лютого 2020 року;

 - наказом МОЗ від 01.06.2020 № 1284 затверджено оновлений Реєстр лікарських засобів, які підлягають реімбурсації (по програмі "Доступні ліки"), станом на 28 травня 2020 року. До Реєстру лікарських засобів, які можна отримати за програмою 

"Доступні ліки", включено 246 лікарських засобів, 77 з яких можна отримати безоплатно.

Заплановано подальше оновлення Реєстру

МОЗ було розроблено та затверджено зміни до Поряду реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році наступними постановами Кабінету Міністрів № 267 від 08.04.2020, № 286 від 15.04.2020, № 331 від 

24.04.2020, № 456 від 27.05.2020, № 513 від 19.06.2020, № 700 від 12.08.2020, № 789 від 07.09.2020, № 845 від 16.09.2020, № 929 від 09.10.2020, № 1108 від 29.10.2020.
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92 До абзацу 

третього 

підпункту "г" 

пункту 5 статті 1

Вжити заходів стосовно удосконалення та 

розвитку системи громадського здоров'я, 

контролю хвороб та епідеміологічного 

нагляду для зміцнення здоров’я населення, 

попередження захворювань, збільшення 

тривалості активного та працездатного віку 

населення, заохочення до здорового способу 

життя, зменшення обсягу витрат на медичне 

обслуговування

31/12/2020 МОЗ Виконано.

Зважаючи на ситуацію, яка склалася із реагуванням на спалах коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні та світі, а також новими викликами та загрозами у сфері громадського здоров'я, МОЗ внесено зміни у політику трансформації системи 

громадського здоров'я в частині децентралізації закладів громадського здоров'я, які знаходяться в управлінні Міністерства.

Впродовж 2020 року Міністерством охорони здоров’я України удосконалено нормативно-правове регулювання у сфері громадського здоров’я, зокрема, щодо профілактики неінфекційних захворювань та сприяння здоровому способу життя, 

регламентування факторів ризику навколишнього середовища, підвищення доступу населення до безпечних харчових продуктів, запобігання і раннього виявлення інфекційних захворювань, в тому числі соціально значущих, імунопрофілактики, 

функціонування системи крові тощо. Забезпечувалася реалізація національних стратегій, концепцій, проектів (у тому числі ініційованих Президентом України), спрямованих на розвиток системи громадського здоров’я. 

Крім того,  у Верховній Раді зареєстровано проект Закону "Про систему громадського здоров’я" (реєстр.№4142).

93 До абзацу 

четвертого 

підпункту "г" 

пункту 5 статті 1

Вжити заходів стосовно затвердження 

стратегії запровадження медичного 

страхування

31/12/2020 МОЗ Виконується.

МОЗ ініційовано формування робочої групи з метою напрацювання пропозицій до стратегії запровадження медичного страхування. 

МОЗ пропонується перенести строк виконання завдання до 31 грудня 2021 року.

94 До абзацу 

третього 

підпункту "а" 

пункту 6 статті 1

Вжити заходів стосовно розроблення та 

внесення на розгляд Верховної Ради 

України  законопроекту про повну загальну 

середню освіту (нова редакція), 

передбачивши функціонування початкової, 

базової та профільної школи за новими 

освітніми стандартами

31/12/2019 МОН Виконано.

Знято з контролю виконання (лист Керівника Офісу Президента України від 21.07.2020 №02-01/1745)

95 До абзацу 

четвертого 

підпункту "а" 

пункту 6 статті 1

Вжити заходів стосовно розроблення та 

внесення на розгляд Верховної Ради 

України  законопроекту про внесення змін 

до Закону України "Про дошкільну освіту" 

щодо запровадження нових підходів у 

дошкільній освіті

31/12/2019 МОН Знято з контролю виконання (лист Керівника Офісу Президента України від 21.07.2020 №02-01/1745)

96 До абзацу п'ятого 

підпункту "а" 

пункту 6 статті 1

Вжити заходів стосовно упровадження 

проведення профорієнтаційних тренінгів за 

окремими професіями для учнів 8-11 класів

31/12/2019 МОН Виконано.

Знято з контролю виконання (лист Керівника Офісу Президента України від 21.07.2020 №02-01/1745)

97 До абзацу шостого 

підпункту "а" 

пункту 6 статті 1

Вжити заходів стосовно опрацювання 

моделі переходу фінансування закладів 

вищої освіти за результатами показників їх 

освітньої, наукової та міжнародної 

діяльності

31/12/2019 МОН Виконано.

Знято з контролю виконання (лист Керівника Офісу Президента України від 21.07.2020 №02-01/1745)

98 До абзацу сьомого 

підпункту "а" 

пункту 6 статті 1

Вжити заходів стосовно забезпечення 

належного функціонування Національного 

фонду досліджень України

31/12/2019 МОН Виконано.

Знято з контролю виконання (лист Керівника Офісу Президента України від 21.07.2020 №02-01/1745)

99 До абзацу другого 

підпункту "б" 

пункту 6 статті 1

Вжити заходів стосовно розроблення та 

затвердження концепції розвитку 

природничо- математичної освіти (STEM-

освіти)

30/6/2020 МОН Виконано.

Прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 960-р, яким схвалено  Концепцію розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти)

100 До абзацу 

третього 

підпункту "б" 

Вжити заходів стосовно оновлення 

Державного стандарту базової середньої 

освіти

30/6/2020 МОН Виконано.

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898 "Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти", якою затверджено  Державний стандарт базової середньої освіти 

101 До абзацу 

четвертого 

підпункту "б" 

пункту 6 статті 1

Вжити заходів стосовно оновлення Базового 

компонента дошкільної освіти

30/6/2020 МОН Виконується.

07.05.2020 року відбулося онлайн обговорення  та погодження структури нової редакції Базового компонента дошкільної освіти. 27.08.2020 відбулося чергове онлайн-засідання робочої групи з розроблення проєкту стандарту дошкільної освіти 

(Базового компонента дошкільної освіти).

В рамках запланованої серії онлайн обговорень проекту з міжнародними експертами Ради Європи та представництвом Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні для врахування міжнародного досвіду з впровадження новітніх педагогічних 

теорій та парадигм в сфері дошкільної освіти 22.09.2020 відбулось чергове онлайн засідання робочої групи за участі експертів Ради Європи та представництва Дитячому фонді ООН (UNICEF) в Україні з питань новітніх освітніх парадигм та 

міжнародного досвіду їх впровадження.

Робочою групою проведено серію онлайн зустрічей з міжнародними експертами (29.09.2020, 01.10.2020, 06.10.2020, 08.10.2020) щодо розроблення Базового компонента. Проведено громадське обговорення проекту та оприлюднено звіт про його 

результати.  

Проект Базового компонента дошкільної освіти погоджено із зауваженнями Освітнім омбудсменом листом від 27.11.2020 № 20-094. 

21.12.2020 на засіданні Колегії Міністерства освіти і науки схвалено нову редакцію Базового компонента дошкільної освіти та на даний час готується проект наказу МОН про її затвердження.

102 До абзацу 

третього 

підпункту "а" 

пункту 7 статті 1

Вжити заходів стосовно розроблення та 

внесення на розгляд Верховної Ради 

України законопроекту щодо врегулювання 

діяльності медіа в Україні, передбачивши, 

зокрема, положення щодо вимог та 

стандартів новин , механізмів запобігання 

розповсюдженню недостовірної, 

викривленої інформації, її спростування, 

заборони фізичним та юридичним особам 

держави-агресора володіти або фінансувати 

медіа в Україні, а також передбачити 

посилення відповідальності за порушення 

законодавства про інформацію

31/12/2019 МКІП Виконується.                                                                               

У Верховній Раді України 2 липня 2020 року зареєстровано проект Закону України "Про медіа" (реєстраційний номер № 2693-д), спрямований на забезпечення реалізації права на свободу вираження поглядів, права на отримання різнобічної, 

достовірної та оперативної інформації, на забезпечення плюралізму думок і вільного поширення інформації, на захист національних інтересів України та прав користувачів медіа-сервісів, регулювання діяльності у сфері медіа відповідно до 

принципів прозорості, справедливості та неупередженості, стимулювання конкурентного середовища, рівноправності і незалежності медіа.

МКІП забезпечується супроводження зазначеного законопроєкту у Верховній Раді України. 
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103 До абзацу 

четвертого 

підпункту "а" 

пункту 7 статті 1

Вжити заходів стосовно розроблення та 

внесення на розгляд Верховної Ради 

України законопроекту про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо 

встановлення заборони здійснювати 

забудову в межах визначених історичних 

ареалів населених пунктів, занесених до 

Списку історичних населених місць 

України, за відсутності у складі 

генерального плану таких населених 

пунктів історико-архітектурного опорного 

плану

31/12/2019 МКІП

Мінрегіон

Виконується.

Розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження традиційного характеру середовища та протидії хаотичній забудові". Після надходжень пропозицій і зауважень Мінфіну, 

Мінекономіки, Мінрегіону, НАН України, Всеукраїнської асоціації міст України, Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад та за результатами громадського обговорення проект акта зазнав значних змін. Міністерство спільно з 

народними депутатами України, фаховими колами, громадськими організаціями опрацьовує пропозиції з метою доопрацювання законопроекту. 

26.10.2020  проект направлено на погодження до заінтересованих органів виконавчої влади.

104 До абзацу п'ятого 

підпункту "а" 

пункту 7 статті 1

Вжити заходів стосовно подальшого 

розвитку національної кінематографії

31/12/2019 МКІП Виконано.

Знято з контролю виконання (лист Керівника Офісу Президента України від 21.07.2020 №02-01/1745)

105 До абзацу шостого 

підпункту "а" 

пункту 7 статті 1

Вжити заходів стосовно забезпечення 

належної підготовки до участі у літніх 

XXXII Олімпійських та XVI 

Паралімпійських іграх у м.Токіо (Японія) у 

2020 році

31/12/2019 Мінмолодьспорт Виконується.

Розпорядженням  Кабінету  Міністрів  України  від 8  липня 2020  року № 847  утворено  Організаційний  комітет  з  підготовки  та  участі  спортсменів України  в  Олімпійських,  Паралімпійських  і  Дефлімпійських  іграх,  Всесвітніх іграх  з  

неолімпійських  видів  спорту,  Всесвітніх  іграх  з  єдиноборств,  Всесвітніх Універсіадах,  Юнацьких  Олімпійських  іграх,  Європейських  іграх та  проведення  міжнародних  спортивних  заходів  в  Україні і затверджено його персональний 

склад.

Наказом  Мінмолодьспорту  від 13  липня 2020  року  №565  утворено  робочу групу  з  організаційного  забезпечення  підготовки  та  участі  національних  збірних команд  України  у  міжнародних  змаганнях,  що  проводять  Міжнародний 

олімпійський  комітет,  Європейські  олімпійські  комітети  та Асоціація національних олімпійських комітетів.

Видано  наказ  Мінмолодьспорту  від 24  вересня 2020  року  № 1724 «Про  звіти  державних,  головних  (старших)  тренерів  штатної  команди національних  збірних  команд  України  з  літніх  олімпійських  видів  спорту  за 2020 рік  та  плани  

заключного  етапу  підготовки  у 2021  році  до  Ігор  ХХХІІ  Олімпіади 2020 року в м. Токіо (Японія)».

30 березня 2020 р. Міжнародний Олімпійський Комітет, в особі Президента Томаса Баха, і Уряд Держави Японії, в особі Прем'єр-міністра Сіндзо Абе, 24 березня 2020 року в офіційному зверненні оголосили про те, що Ігри (зберігаючи свою 

назву як Токіо-2020) задля  збереження здоров'я спортсменів, всіх учасників Олімпійських ігор та міжнародної спільноти перенесені на 2021 рік (реєстр. № 6831/46/1-20 від 01.10.20).

Організаційний комітет Токіо-2020 представив Виконавчому комітету Міжнародного олімпійського комітету ряд оновлень, присвячених заходам, пов'язаним із впливом COVID-19, оскільки вони готуються до проведення Ігор, що відповідатимуть 

ситуації у світу після коронавірусу. 

Водночас спортсмени національних збірних команд України продовжують підготовку до участі в змаганнях. Спортивні заходи та навчально-тренувальний процес у 2020 році проводився із дотриманням усіх санітарно-епідеміологічних вимог. 

З початку 2020 року спортсмени національної збірної команди України з олімпійських видів спорту взяли участь у 1036 навчально-тренувальних зборах на території України та за кордоном; у 285 міжнародних змаганнях, з них - на ІІІ зимових 

Юнацьких Олімпійських іграх, 4 чемпіонатах світу, 35 чемпіонатах Європи та 5 Кубках світу. Українські спортсмени вибороли 220 нагород: 64 золотих, 60 срібних, 98 бронзових (в олімпійських номерах програми 140 медалей, у неолімпійських 

номерах програми з олімпійських видів спорту 80 медалей). 

Проведено 301 навчально-тренувальних збори в Україні та за кордоном для належної підготовки збірної команди України до Паралімпійських, Дефлімпійських ігор та у міжнародних змаганнях (266 - з підготовки до міжнародних змагань, 35 - з 

підготовки до XVI літніх Паралімпійських ігор), 40 навчально-тренувальних збори за кордоном (6 - з підготовки до XVI літніх Паралімпійських ігор), 56 всеукраїнських спортивних змагань. Забезпечено участь українських спортсменів з 

інвалідністю у 18 міжнародних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю (3 чемпіонатів світу, 1 чемпіонаті Європи, 6 Кубках світу, 8 міжнародних турнірах). Спортсменами з інвалідністю завойовано 89 медалей: 28 золотих, 34 срібних та 27 

бронзових.

Проведено 12 міжнародних спортивних заходів з олімпійських видів спорту на території України, з них:

- етап розіграшу Кубку Європи з фрістайлу (акробатика), 10.02.2020-12.02.2020, с. Поляниця Івано-Франківської області, ТК «Буковель»;

- змагання «Золота осінь» серед дорослих та кадетів зі стрільби з лука, з 07.09.2020-12.09.2020;

- рейтингові змагання з тенісу, 31.08.2020-06.09.2020, м. Новомосковськ Дніпропетровської області, країни-учасники - Франція, Казахстан, США, Естонія, Польща, Білорусь, Росія, Чилі, Аргентина, Великобританія, Швеція, Україна;

- рейтингові змагання з тенісу, 14.09.2020-20.09.2020, м. Чорноморськ Одеської області, країни-учасники – Молдова, Білорусь, Туреччина, Казахстан, Росія, Італія, Україна;

- рейтингові змагання з тенісу, 21.09.2020-27.09.2020, с. Святопетровське Києво-Святошинського району Київської області, країни-учасники – Польща, Білорусь, США, Казахстан, Росія, Україна;

- змагання серії Гран-Прі дорослі, юніори (ІІ ранг) з гімнастики художньої (Кубок Дерюгіної), з 07.09.2020 по 14.09.2020;

- турнір "Ukraine International Cup" (Organizer Olympic champion Stella Zakharova) - чоловіки (ІІ ранг) з гімнастики спортивної, з 26.09.2020 по 27.09.2020;

- відбірковий матч чемпіонату Європи з футболу між молодіжними національними збірними командами України та Румунії (U-21), 08.09.2020-09.10.2020, м. Київ;

- відбірковий матч чемпіонату Європи з футболу між жіночими національними збірними командами України та Ірландії, 22.10.2020-23.10.2020, м. Київ;

- відбірковий матч чемпіонату Європи з футболу між молодіжними національними збірними командами України та Північної Ірландії (U-21), 16.11.2020-18.11.2020, с. Ковалівці Київської області;

- відбірковий матч чемпіонату Європи з футболу між жіночими національними збірними командами України та Чорногорії, 30.11.2020-02.12.2020, м. Київ;

- чемпіонат Європи з художньої гімнастики, 26.11.2020-29.11.2020, м. Київ.

В період з 23.11.2020-22.12.2020 робочою підгрупою з організаційного забезпечення підготовки та участі національних збірних команд України у міжнародних змаганнях, що проводять Міжнародний, Європейські олімпійські комітети та 

Асоціація національних олімпійських комітетів в онлайн режимі проведено заслуховування звітів державних, головних (старших) тренерів штатної команди національних збірних команд України з літніх олімпійських видів спорту за 2020 рік та 

плани заключного етапу підготовки до Ігор ХХХІІ Олімпіади 2021 року в м. Токіо (Японія), комісією надано рекомендації для доопрацювання недоліків у заключних планах підготовки. 

Завойовано по 88 ліцензій спортсменами з олімпійських видів спорту та спортсменами з інвалідністю (всього176 ліцензій). 

Перенесено строк виконання завдання до 31.07.2021  (лист Керівника Офісу Президента України від 21.07.2020 № 02-01/1745)
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106 До абзацу другого 

підпункту "б" 

пункту 7 статті 1

Вжити заходів стосовно розроблення та 

внесення на розгляд Верховної Ради 

України законопроекту про Гуманітарну 

стратегію України

31/3/2020 МКІП Виконується. 

Проект Гуманітарної стратегії розроблено незалежною експертною групою та передано до МКІП. Документ  потребує оформлення відповідно до регламентних вимог, у тому числі щодо формування у вигляді положень нормативно-правового акта 

та проведення аналізу впливу його реалізації на ключові інтереси заінтересованих сторін у політичному, економічному, соціальному та культурному вимірах.

Зазначене обумовлює необхідність проведення публічного громадського обговорення проекту Гуманітарної стратегії, що наразі є ускладненим у зв’язку з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». 

Також необхідно зважати на те, що Гуманітарна стратегія має, у тому числі, розкривати позицію Уряду щодо ключових напрямів соціально-економічного розвитку країни, викладених у Програмі Кабінету Міністрів України. 

Разом з тим, враховуючи спектр сфер політики, які має охопити Гуманітарна стратегія, при МКІП створюється міжвідомча робоча група, висновки якої мають стати основою для прийняття рішень та слугуватимуть швидкій комплексній оцінці з 

метою сприяння інтеграції стратегії у регіональні та локальні плани та програми. МКІП отримано пропозиції до складу міжвідомчої робочої групи від заінтересованих центральних органів виконавчої влади.

До Міністерства  надійшли пропозиції центральних органів виконавчої влади щодо визначення стратегічних цілей, пріоритетів, які мають бути враховані в Гуманітарній стратегії, та посилання на основні напрямки сфер політик з чинними 

державними стратегічними документами для їх подальшої інтеграції при підготовці проєкту акта.

МКІП напрацьовано матеріали до проєкту Гуманітарної стратегії, які потребують обговорення з експертним середовищем та узгодження зі стратегічним баченням нещодавно створених центральних органів виконавчої влади, діяльність яких 

спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра культури та інформаційної політики, що вимагає додаткового часу.

Разом з тим, Міністерством соціальної політики на виконання Указу Президента України від 14 вересня 2020 року № 392 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки 

України» розпочато роботу з розробки проєкту Стратегії людського розвитку.

Відповідно до наказу Мінсоцполітики від 16.10.2020 № 716 утворено міжвідомчу робочу групу за участю представників Верховної Ради України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, Кабінету Міністрів України, центральних 

органів виконавчої влади та наукових установ.

Стратегія людського розвитку та Гуманітарна стратегія є комплексними документами, в яких наразі дублюються стратегічні цілі та завдання, що спрямовані на розв’язання проблем у сферах державної політики, зокрема: соціальній та 

демографічній, охорони здоров’я, освіти та науки, культури, туризму, молоді та спорту.

МКІП пропонується перенести строк виконання завдання до 31 грудня 2021 року

107 До абзацу 

третього 

підпункту "б" 

пункту 7 статті 1

Вжити заходів стосовно розроблення та 

затвердження Стратегії розвитку спорту в 

Україні

31/3/2020 Мінмолодьспорт Виконано.

Постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2020 р. № 1089 затверджено Стратегію розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року

108 До абзацу другого 

підпункту "в" 

пункту 7 статті 1

Вжити заходів стосовно завершення 

будівництва на Алеї Героїв Небесної Сотні 

у місті Києві Меморіалу Героїв Небесної 

Сотні та проектування і підготовки до 

будівництва Музею Революції Гідності 

(Національний меморіальний комплекс 

Героїв Небесної Сотні - Музей Революції 

Гідності)

31/12/2020 МКІП

Мінрегіон

Київська міська 

держадміністрація

Виконується.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів від 28.02.2018 № 219 "Про визначення замовника проектування та будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності" замовником 

проектування та будівництва Національного меморіального комплексу визначено державний заклад "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності". Національному меморіальному комплексу надано у 

постійне користування земельну ділянку прощею 0,0729 га для будівництва, експлуатації та обслуговування комплексу на алеї Героїв Небесної Сотні, 4  у Печерському районі м. Києва

Разом з тим, Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності має дебіторську заборгованість на 01.01.2020 р. по КПКВК 1801280 та по КЕКВ 3142 в сумі - 111 581 324,47 грн. Оскільки ухвалою 

Апеляційного суду м. Києва від 20.06.2019 р. накладено арешт на земельні ділянки на термін "до завершення слідчих дій" та заборонено вчиняти будь-які дії, спрямовані на знищення чи перетворення рельєфу місцевості, склалася ситуація, що 

унеможливлює початок та планування робіт з реалізації проєкту Меморіалу. Роботи розпочнуться відразу як буде знятий арешт на земельні ділянки

109 До абзацу 

третього 

підпункту "в" 

пункту 7 статті 1

Вжити заходів стосовно розроблення та 

затвердження концепції створення музею 

сучасного мистецтва

31/12/2020 МКІП Виконується.

Розроблено проект концепції музею сучасного мистецтва та проведено першу стратегічну сесію; сформовано робочу групу та проведено установчу зустріч. Опрацьовуються питання організаційно-правової форми інституції, вивчення правових та 

фінансових аспектів її створення і діяльності.

110 До абзацу другого 

підпункту "а" 

пункту 8 статті 1

Вжити заходів стосовно розвитку 

електронних послуг із призначення пенсій, 

одержання інформації для оформлення 

листків непрацездатності, отримання 

відомостей про суми виплачених доходів, 

зокрема через створення спеціального 

мобільного додатка доступу до 

персональної сторінки користувача таких 

послуг

31/12/2019 Мінсоцполітики

Мінцифри

МОЗ

Пенсійний фонд 

України

ДПС

Виконано.

Знято з контролю виконання (лист Керівника Офісу Президента України від 24.01.2020 № 02-01/250) 
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111 До абзацу 

третього 

підпункту "а" 

пункту 8 статті 1

Вжити заходів стосовно запровадження в 

особистому кабінеті застрахованої особи на 

вебпорталі електронних послуг Пенсійного 

фонду України надання послуги з 

автоматичного розрахунку прогнозного 

розміру пенсії за відповідними даними 

("Пенсійний калькулятор")

31/12/2019 Мінсоцполітики Виконано.

Знято з контролю виконання (лист Керівника Офісу Президента України від 21.07.2020 №02-01/1745)

112 До абзацу 

четвертого 

підпункту "а" 

пункту 8 статті 1

Вжити заходів стосовно запровадження 

сучасної методології розрахунків 

прожиткового мінімуму з урахуванням 

європейських стандартів

31/12/2019 Мінсоцполітики

Мінекономіки

Виконується. 

Питання зміни методології визначення прожиткового мінімуму неодноразово обговорювалося на зустрічах різного рівня за участі народних депутатів України, науковців, представників організацій профспілок і роботодавців, громадських 

організацій. Зокрема, відповідно до Постанови Верховної Ради України від 03.10.2019 № 150-ІХ 18.12.2019 відбулися парламентські слухання на тему: "Проблеми формування прожиткового мінімуму в Україні", на яких відбулося широке 

громадське обговорення низки питань, в тому числі вдосконалення методології визначення прожиткового мінімуму.

Із урахуванням міжнародного досвіду визначення прожиткового мінімуму та практики його застосування Мінсоцполітики разом із Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України додатково опрацювало різні 

варіанти зміни підходів до розрахунку прожиткового мінімуму, які базуються на нормативно-структурному та статистичному методах.

За результатами проведеного аналізу Мінсоцполітики дійшло висновку, що більш доцільним і прийнятним у сучасних умовах є нормативно-структурний метод, суть якого полягає у визначенні продовольчої складової прожиткового мінімуму 

нормативним методом та її питомої ваги у структурі прожиткового мінімуму. Такий метод дає змогу обґрунтувати співвідношення продовольчої та непродовольчої складових на основі як фактичної структури споживання, так і підходів до 

раціонального споживання, та відповідає міжнародним зобов’язанням України щодо врахування потреб людей при встановленні прожиткового мінімуму.

З метою забезпечення комплексного підходу до актуалізації та осучаснення механізмів надання соціальної допомоги в цілому, а також оптимізації застосування прожиткового мінімуму, Мінсоцполітики підготувало відповідні пропозиції щодо 

внесення змін до Закону України „Про прожитковий мінімум” та інших законодавчих актів України та надіслало їх для опрацювання до Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, а також до 

Мінекономіки, Мінцифри, Мін’юсту та Мінфіну (листи від 08.05.2020 № 6612/0/2-20/51 та № 6643/0/2-20/51).

З урахуванням зазначених пропозицій народними депутатами України Третьяковою Г. М., Струневичем В. О. та іншими підготовлено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України „Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо врегулювання питань формування прожиткового мінімуму та створення передумов для його підвищення” (реєстр. № 3515 від 20.05.2020).

Законопроектом, зокрема, пропонується змінити підходи до розрахунку прожиткового мінімуму, передбачивши його визначення як прийнятного рівня витрат, що дає змогу підтримувати достатній рівень життя людини, притаманний суспільству. 

Також передбачається визначення прожиткового мінімуму на одну особу і встановлення його у відсотковому відношенні до середньомісячної заробітної плати в Україні (у 2021 році – 40 %, із поступовим збільшенням до 50 % у 2031 році). При 

цьому разом зі зміною методології визначення прожиткового мінімуму необхідно також переглянути сфери його застосування, а саме передбачити, що від прожиткового мінімуму мають залежати тільки розміри пенсій та соціальних виплат, які є 

для осіб основним джерелом існування (мінімальна пенсія, допомога малозабезпеченим сім’ям). 

З цією метою доцільно внести до низки законів України (близько 40) зміни щодо реформування порядку визначення розмірів різних видів соціальної допомоги та інших соціальних виплат. Зокрема, можна визначати їхні розміри на основі базової 

величини для здійснення соціальних виплат на відповідний бюджетний період, яку передбачається щороку затверджувати у законі про Державний бюджет України на відповідний рік.

Відповідні пропозиції надіслані Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів листом Мінсоцполітики від 28.05.2020 № 7714/0/2-20/51.

Наразі Мінсоцполітики підготовлено низку законодавчих ініціатив, спрямованих на унормування застосування прожиткового мінімуму та зміну підходів до його обчислення, які листом від 07.08.2020 № 11301/0/2-20/54 направлено на погодження 

зацікавленим ЦОВВ. Зокрема, проект Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо упорядкування системи розрахунків розмірів прожиткового мінімуму, соціальних виплат, грошових платежів і стягнень та 

плати за надання адміністративних послуг (адміністративного збору)” (далі – законопроект), що є одним із трьох законопроектів, підготовлених з метою установлення розрахункових величин для визначення надбавок, підвищень, грошових 

платежів і стягнень, плати за надання послуг, які залежать від прожиткового мінімуму, а також запровадження нової методології розрахунку прожиткового мінімуму, створення умов для підвищення його розмірів до фактичного рівня.

Так, пропонується при визначенні прожиткового мінімуму застосовувати нормативно-структурний метод, суть якого полягає у нормативному визначенні продовольчої складової  та її питомої ваги у структурі прожиткового мінімуму.

Також оптимізуються сфери застосування прожиткового мінімуму, який має застосовуватись для основних державних соціальних гарантій, які для особи є основним джерелом доходів. 

Для визначення соціальних виплат, а саме для розмірів надбавок, доплат, підвищень та інших соціальних виплат пропонується застосовувати базову величину для соціальних виплат, яка щорічно затверджуватиметься Законом України про 

Державний бюджет України на відповідний рік.

Законопроект листом від 10.11.2020 № 15787/0/2-20/54 подано на розгляд Кабінету Міністрів України,  03.12.2020 було розглянуто на засіданні Урядового комітету з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та соціальної політики. 

Доопрацьований за результатом обговорення законопроект надіслано на погодження до Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю, Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства 

цифрової трансформації України, Державної судової адміністрації України, Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні та Спільного представницького органу сторони 

роботодавців на національному рівні (листи від 07.12.2020 № 17096/0/2-20/54, № 17097/0/2-20/54 та № 17098/0/2-20/54).

Після завершення процедури погодження законопроекту його буде подано для розгляду на засіданні Кабінету Міністрів України.

Доопрацьований проект акта 29.12.20 подано для розгляду на засіданні Кабінету Міністрів України та опрацьовується в Секретаріаті Кабінету Міністрів.

113 До абзацу п'ятого 

підпункту "а" 

пункту 8 статті 1

Вжити заходів стосовно підвищення рівня 

державної підтримки сімей з дітьми, 

зокрема шляхом збільшення розміру: 

державної допомоги при народженні 

дитини; державної допомоги при 

усиновленні дитини; державної допомоги 

на дітей, над якими встановлено опіку чи 

піклування; державної допомоги на дітей 

одиноким матерям; державної допомоги на 

дітей, хворих на тяжкі перинатальні 

ураження нервової системи, тяжкі вроджені 

вади розвитку, рідкісні орфанні 

захворювання, онкологічні, 

онкогематологічні захворювання, дитячий 

церебральний параліч, тяжкі психічні 

розлади, цукровий діабет І типу 

(інсулінозалежний), гострі або хронічні 

захворювання нирок IV ступеня, на дитину, 

яка отримала тяжку травму, потребує 

трансплантації органа, потребує 

паліативної допомоги, яким не встановлено 

інвалідність

31/12/2019 Мінсоцполітики Виконується.

З метою забезпечення належної державної підтримки найбільш уразливих верств населення, особливо сімей з дітьми, із 01.01.2020 збільшено розміри допомоги: на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, – з 2 до 2,5 розміру 

прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку; на дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування, – з 2 до 3,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (Закон України від 02.06.2020 № 646-IX „Про 

внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб”); на дітей, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, – із 2 до 2,5 розміру прожиткового мінімуму для 

дитини відповідного віку; на дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування, – з 2 до 3,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 № 1101 „Деякі 

питання виплати державної соціальної допомоги”).

Із 01.07.2020: збільшено рівень забезпечення прожиткового мінімуму для дітей, які виховуються у малозабезпечених сім’ях, – із 85 до 130 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (Закон України „Про Державний бюджет 

України на 2020 рік”); встановлено однакові умови для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та допомоги на дітей одиноким матерям, що сприятиме адресності надання допомоги та збільшенню її розмірів тим 

малозабезпеченим сім’ям, які її найбільше потребують (Закон України від 02.06.2020 № 646-IX „Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб”).

У зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму із 01.07.2020 збільшилися розміри усіх видів державної допомоги, зокрема допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування; на дітей одиноким матерям; державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім’ям; на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний 

параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не 

встановлено інвалідність.

При цьому варто зазначити, що Верховною Радою України 02.09.2020 прийнято Закон України № 851-IX „Про внесення змін до статті 3 Закону України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 

інвалідністю” щодо підвищення особам з інвалідністю з дитинства надбавки на догляд”, який спрямовано на підвищення рівня соціального захисту осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю. Надбавку на догляд за дитиною з 

інвалідністю підгрупи А із 01.01.2021 передбачено в розмірі 150 відсотків прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, із 01.01.2022 – 200 відсотків прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку. На сьогодні розмір надбавки 

становить 100 відсотків прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку.

Разом з тим Мінсоцполітики розроблено проект Закону України „Про внесення зміни до статті 2 Закону України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” щодо підвищення дітям з 

інвалідністю, постраждалим від вибухонебезпечних предметів, розміру державної соціальної допомоги” (реєстр. № 3573 від 02.06.2020), яким передбачається збільшити розмір державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю, постраждалим 

від  вибухонебезпечних  предметів, на 50  відсотків установленого розміру допомоги на дітей з інвалідністю.

З метою підтримки сімей з дітьми в умовах карантину у зв’язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, було запроваджено надання з травня по серпень 2020 року 

новий вид допомоги на дітей фізичним особам ‒ підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку, в розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для дітей відповідних 

вікових груп станом на 01.01.2020 (постанова Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 № 329 „Деякі питання соціальної підтримки сімей з дітьми”). 

Крім того, для сімей, у яких виховуються діти, передбачено такі види державної допомоги та компенсації: допомога у зв’язку з вагітністю та пологами; допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях; відшкодування послуги з догляду за 

дитиною до трьох років „муніципальна няня”.

Щодо виконання завдання в частині збільшення розміру допомоги при народженні дитини Верховною Радою України 30.09.2020 прийнято Закон України № 930-IX „Про внесення змін до Закону України „Про державну допомогу сім’ям з 

дітьми” щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги „пакунок малюка” (далі – Закон № 930-IX). Законом № 930-IX визначено новий вид допомоги при народженні дитини – одноразова натуральна допомога „пакунок 

малюка”. Вартість одноразової натуральної допомоги „пакунок малюка” відповідно до бюджетного фінансування становить не менш як три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, встановленого законом на дату її видачі. 

Таким чином для сімей, у яких народилась дитина, крім допомоги при народженні дитини передбачена додаткова державна підтримка у вигляді надання одноразової натуральної допомоги „пакунок малюка”.
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Крім того, у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” щодо запровадження державної допомоги дитині на майбутнє” (реєстр. № 2801 від 

24.01.2020), який  спрямовано на посилення соціального захисту сімей з дітьми шляхом установлення додаткових соціальних гарантій, спрямованих на турботу про дітей у майбутньому.

Зазначеним законопроектом пропонується запровадити такий новий вид державної допомоги сім’ям з дітьми, як допомога дитині на майбутнє, право на отримання якої матиме кожна дитина, що є громадянином України за народженням. 

Законопроект підтримується Мінсоцполітики за умови його доопрацювання.

Щодо збільшення розміру допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною Верховною Радою України 05.11.2020 у першому читанні прийнято за основу проект Закону України „Про внесення змін до статті 187 Закону України „Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми” щодо підвищення розмірів допомоги для дітей із тяжкими хворобами” (реєстр. № 2024 від 03.09.2019). Законопроектом пропонується підвищити розмір допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною, до розміру двох 

прожиткових мінімумів, встановлених для дітей відповідного віку. На сьогодні така допомога надається щомісячно в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Законопроект доопрацьовується Комітетом Верховної 

Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики до другого читання з урахуванням зауважень і пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи. 

114 До абзацу другого 

підпункту "б" 

пункту 8 статті 1

Вжити заходів стосовно запровадження 

механізму автоматичного, без звернення 

особи, призначення пенсій за віком при 

досягненні пенсійного віку

30/6/2020 Мінсоцполітики

Пенсійний фонд 

України

Виконується.

Кабінетом Міністрів України 10 червня 2020 року внесено до Верховної Ради України законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі" (реєстр. № 3623), 

яким, зокрема, передбачено запровадження механізму автоматичного, без звернення особи, призначення пенсій за віком при досягненні пенсійного віку. 02.09.2020 законопроект прийнято в першому читанні

115 До абзацу 

третього 

підпункту "б" 

пункту 8 статті 1

Вжити заходів стосовно запровадження 

обов’язкової професійної накопичувальної 

пенсійної системи для працівників, які 

зайняті на роботах з особливо шкідливими і 

особливо важкими умовами праці за 

списком № 1 та на інших роботах зі 

шкідливими і важкими умовами праці за 

списком № 2 виробництв, робіт, професій, 

посад і показників

30/6/2020 Мінсоцполітики Виконується.

Мінсоцполітки розроблено проект Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо накопичувальної професійної пенсійної системи”, який схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України та зареєстровано у Верховні Раді 

України 20.11.2020 реєстр. № 4408.

116 До абзацу 

четвертого 

підпункту "б" 

пункту 8 статті 1

Вжити заходів стосовно запровадження 

цільової підтримки на навчання 

(перекваліфікацію) осіб з інвалідністю

30/6/2020 Мінсоцполітики Виконано.

Відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», Порядку використання суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб 

з інвалідністю, що надійшли до державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 70 (зі змінами), Інструкції з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за 

рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, затвердженої наказом Мінпраці від 06.09.2010 № 270, зареєстрованим 

в Міністерстві юстиції України 20.10.2010 за № 954/18249 (зі змінами), врегульовано питання щодо надання фінансової підтримки за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на:

професійне навчання (професійну підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку) осіб з інвалідністю, які зареєстровані в установленому порядку в державній службі зайнятості як безробітні та відповідно до законодавства не мають права 

на отримання допомоги по безробіттю, у закладах освіти, центрах комплексної реабілітації осіб з інвалідністю для здобуття професії за направленням державної служби зайнятості;

професійне навчання молоді з числа осіб з інвалідністю після закінчення закладів загальної середньої освіти на спеціалізованих робочих місцях на підприємствах, в організаціях громадських організацій осіб з інвалідністю за наявності в них 

ліцензії на надання освітніх послуг, крім випадків, передбачених законодавством;

вартості навчання осіб з інвалідністю та перекваліфікації у закладах освіти

Мінсоцполітики запропонувало розглянути питання щодо доцільності внесення змін (в частині виконання встановленого завдання) до постанов Кабінету Міністрів України: від 23.11.2016 № 975 «Про надання державної цільової підтримки 

деяким категоріям громадян для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти» та від 29.08.2018 № 673 «Про затвердження Порядку пільгового кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої 

освіти» (зі змінами). В свою чергу МОН розроблено та Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 16.12.2020 № 1259 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 975 та від 29 серпня 2018 р. 

№ 673"

117 До абзацу п'ятого 

підпункту "б" 

пункту 8 статті 1

Вжити заходів стосовно удосконалення 

механізму забезпечення технічними та 

іншими засобами реабілітації осіб з 

інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших 

окремих категорій населення

30/6/2020 Мінсоцполітики Виконується.

Мінсоцполітики спільно з Фондом соціального захисту інвалідів та УкрНДІ протезування проаналізовано проблемні питання у сфері забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших 

окремих категорій населення. 

Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321" та направлено на розгляд та надання пропозиції до  Уповноваженої Верховної Ради України з 

прав людини (лист від 27.07.2020 № 10794/0/2-20/58), до Урядової уповноваженої з прав осіб з інвалідністю  (лист від 27.07.2020 № 10796/0/2-20/58), до громадських об'єднань осіб з інвалідністю  (листи від 27.07.2020 № 10798/0/2-20/58 та № 

10797/0/2-20/58), до Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні  (лист від 27.07.2020 № 10795/0/2-20/58), до Федерації роботодавців України  (лист від 27.07.2020 № 10793/0/2-20/58), до Уповноваженого 

Президента України з прав людей з інвалідністю  (лист від 27.07.2020 № 10799/0/2-20/58). Станом на сьогодні Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні, Фонд соціального захисту інвалідів, громадські 

об’єднання осіб з інвалідністю та Уповноважений Верховної Ради України з прав людини надали пропозиції до проекту постанови. Станом на 28.09.2020 Мінсоцполітики обговорено проект постанови з УкрНДІпротезування, Фондом соціального 

захисту інвалідів, громадськими об’єднаннями та організаціями осіб з інвалідністю. За результатами обговорення отримано пропозиції та зауваження які опрацьовуються міністерством. Крім того, зазначений проект акта містить норми 

регуляторного характеру, у зв’язку з чим його буде також надіслано на погодження до Державної регуляторної служби
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118 До абзацу другого 

підпункту "в" 

пункту 8 статті 1

Вжити заходів стосовно забезпечення 

децентралізації повноважень органів 

соціального захисту населення

31/12/2020 Мінсоцполітики Виконано. 

1. Урядом 26.08.2020 прийнято, розроблені Мінсоцполітики, розпорядження Кабінету Міністрів України № 1057-р „Про схвалення Концепції реалізації державної політики щодо соціального захисту населення та захисту прав дітей” та постанову 

Кабінету Міністрів України № 783 „Деякі питання утворення Національної соціальної сервісної служби України”. Зазначеними рішеннями Уряду утворено Національну соціальну сервісну службу України як центральний орган виконавчої влади, 

який забезпечуватиме реалізацію державної політики, зокрема щодо здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки та за дотриманням прав дітей, а також затверджено Положення 

про Нацсоцслужбу.

Одним із механізмів, що забезпечить дієвий контроль з боку держави, є здійснення Нацсоцслужбою перевірки достовірності інформації про отримувачів соціальної підтримки та правильності нарахування допомоги з урахуванням ступеня ризику 

наявності порушень. Нацсоцслужба виконуватиме визначене для неї завдання безпосередньо та через відповідні територіальні органи на регіональному рівні, утворені в установленому порядку. 

Постановою № 783 передбачено утворення 25 Головних управлінь Нацсоцслужби з визначенням граничної чисельності – 1 265 штатних одиниць (за рахунок передачі з 01.01.2021 не менш як 30 відсотків граничної чисельності державних 

службовців структурних підрозділів з питань соціального захисту населення облдержадміністрацій та не менш як 30 відсотків державних службовців служб у справах дітей облдержадміністрацій, а також загальної чисельності державних 

соціальних інспекторів райдержадміністрацій станом на 01.01.2020).

2. Для забезпечення поступовості передання територіальним органам Нацсоцслужби повноважень з реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення та захисту прав дітей, а також здійснення державного контролю за 

дотриманням вимог законодавства у зазначеній сфері, Урядом 25.11.2020 прийнято постанову Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” № 1158, якою, зокрема, внесено зміни до постанови 

Кабінету Міністрів України від 25.03.2014 № 91 „Деякі питання діяльності місцевих державних адміністрацій”, якими запроваджено перехідний період для формування таких органів та їх кадрового потенціалу – до 01.07.2021.

3. З метою розмежування функцій та підвищення ефективності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань соціального захисту населення та захисту прав дітей Мінсоцполітики розроблено проекти Законів України 

„Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування функцій державних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань соціального захисту населення та захисту прав дітей у зв’язку з 

утворенням Нацсоцслужби та її територіальних органів” та  „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування функцій державних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань захисту прав 

дітей у зв’язку з утворенням Нацсоцслужби та її територіальних органів”, які 15.12.2020 надіслано на погодження до заінтересованих сторін.

4. Для організації виконання на базовому рівні функції з прийому документів для надання різних видів державної соціальної допомоги постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 № 1035 „Про внесення змін до деяких постанов 

Кабінету Міністрів України” удосконалено механізм взаємодії органів соціального захисту населення районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, що сприятиме уникненню дублювання повноважень і забезпеченню 

сервісного підходу до надання адміністративних послуг соціального характеру та їх максимальній доступності для мешканців територіальних громад, зокрема, із застосуванням електронних сервісів програмного комплексу „Інтегрована 

інформаційна система „Соціальна громада”. Наразі до Програмного комплексу підключено 424 територіальних громад (станом на 29.12.2020).

5. Схвалено Стратегію цифрової трансформації соціальної сфери (розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 № 1353), якою передбачено забезпечення електронної інформаційної взаємодії Єдиної інформаційної системи 

соціальної сфери з Єдиним державним веб-порталом електронних послуг „Портал Дія”. 

6. На засіданні Уряду 11.11.2020 прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 1278 „Про запровадження експериментального проекту з реалізації функціоналів першої черги Єдиної інформаційної системи соціальної сфери”, який 

передбачає відпрацювання технології формування Єдиного соціального реєстру на базі Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування та на базі Пенсійного фонду України, 

забезпечення електронної інформаційної взаємодії Єдиної інформаційної системи соціальної сфери з Єдиним державним веб-порталом електронних послуг для дистанційного доступу громадян через цей портал до всіх послуг, що надаються 

інституціями соціальної сфери.

119 До абзацу 

третього 

підпункту "в" 

пункту 8 статті 1

Вжити заходів стосовно запровадження 

адресного підходу надання комплексної 

соціальної підтримки населенню та 

створення дієвої системи здійснення 

верифікації та моніторингу пенсій, 

допомог, пільг, субсидій, інших соціальних 

виплат

31/12/2020 Мінсоцполітики

Мінфін

Виконано.

1. Орієнтуючись на адресний підхід надання житлової субсидії, Урядом було прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 № 247 ,,Про особливості надання житлових субсидій”, якою передбачено на період карантину, 

встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, зокрема:

врахування до доходу осіб, яких звільнено з роботи у зв’язку з карантином, розміру допомоги по безробіттю замість заробітної плати, яку вони отримували за попереднім місцем роботи;

заборону припинення надання призначених житлових субсидій, за винятком випадків,  коли  унеможливлюється надання житлових субсидій (переїзд домогосподарства в інше житлове приміщення або смерть одинокої особи);

призначення житлової субсидії на наступний період усім домогосподарствам, які її отримували в опалювальному періоді 2019‒2020 років, без їхніх звернень;

додаткові заходи щодо соціального захисту осіб, яких звільнено з роботи у зв’язку з карантином (врахування до їхнього доходу під час призначення житлової субсидії розміру допомоги по безробіттю замість заробітної плати, яку вони отримували 

за попереднім місцем роботи);

надання додаткової компенсації витрат на оплату окремих комунальних послуг одержувачам житлових субсидій шляхом збільшення на 50 % соціальних нормативів користування електроенергією, природним газом для приготування їжі та 

підігріву води, холодною та гарячою водою, водовідведенням у зв’язку з вимушеним постійним перебуванням вдома та збільшенням споживання відповідних послуг;

відтермінування зміни базової норми плати за житлово-комунальні послуги отримувачами житлової субсидії з 15 % до 20 %, яку було заплановано на травень 2020 року, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.10.2019 № 878 

,,Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 і від 27 липня 1998 р. № 1156”

2. Верховною Радою України 02.06.2020 прийнято Закон України № 646-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб» (проект Закону України реєстр. № 2494 від 25.11.2019), 

яким зокрема встановлено адресний підхід для надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та допомоги на дітей одиноким матерям.

Законодавчі зміни направлені на підвищення розміру державної допомоги для дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, в тому числі для дітей з інвалідністю, уніфікацію принципів надання допомоги на дітей одиноким матерям та 

малозабезпеченим сім’ям і зниження залежності одержувачів від соціальних виплат, а також збільшенню розмірів допомоги тим малозабезпеченим сім’ям, які її найбільше потребують.

На виконання Закону № 646 прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 632 „Деякі питання виплати державної соціальної допомоги”, якою посилено гарантії надання допомоги одиноким матерям та малозабезпеченим 

сім’ям із забезпеченням адресних засад її призначення з одночасним запровадженням механізмів, які стимулюють працездатних членів малозабезпечених сімей до самозабезпечення з метою виведення їх зі стану нужденності. Прийняття цих 

змін дало змогу підвищити розміри допомоги з урахуванням адресності, а саме її надання тим сім’ям з дітьми, які реально її потребують.

3. На виконання Закону України від 03.12.2019 № 324-ІХ «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 205 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів 

України щодо здійснення верифікації та моніторингу державних виплат», розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 № 101-р ,,Деякі питання адміністрування та підтримки функціонування Інформаційно-аналітичної платформи 

електронної верифікації та моніторингу”, а також прийнято наказ Міністерства фінансів України від 11.06.2020 № 288 ,,Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 24.06.2019 року № 270”, зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 03.08.2020 за № 739/35022.

Для проведення верифікації використовується спеціально розроблена і впроваджена Мінфіном інформаційно-аналітична платформа електронної верифікації та моніторингу, яка об’єднує в одному місці інформацію про реципієнта з багатьох 

джерел. Архітектура такої платформи побудована на базі сучасних технологій і може забезпечити одночасну обробку 3,5 тис. запитів на перевірку інформації.

Верифікація державних виплат здійснюється в автоматизованому режимі шляхом застосування комплексу заходів із збору, проведення аналізу та порівняння параметрів інформації, отриманої від суб’єктів надання інформації, за кожним 

реципієнтом з подальшим визначенням відповідності інформації визначеним законодавством вимогам, що впливають на визначення права на отримання та розмір державних виплат, а також виявлення невідповідності даних у автоматизованих 

інформаційних системах, реєстрах, базах даних. За результатами верифікації Мінфін щомісячно надає органам, що здійснюють державні виплати, рекомендації щодо:

- проведення додаткової перевірки інформації, що містить невідповідності;

- усунення невідповідностей даних у автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних, володільцем, розпорядником та / або адміністратором яких є орган, що здійснює державні виплати.

За I – III квартали 2020 року Мінфіном отримано від органів, що здійснюють державні виплати, інформацію для здійснення верифікації державних виплат щодо 3 371,6 тис. одержувачів допомог та членів їх сімей; 9 269,4 тис. одержувачів пільг та 

членів їх сімей; 6 607 тис. одержувачів житлових субсидій та членів їх домогосподарств; 209,3 тис. одержувачів страхових виплат; 778,2 тис. одержувачів виплат по безробіттю; 10 277,9 тис. одержувачів пенсійних виплат.

За рік, що минув після прийняття Закону про верифікацію, створена дієва система здійснення верифікації та моніторингу державних виплат, що сприяє ефективному та цільовому використанню бюджетних коштів.
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120 До абзацу 

четвертого 

підпункту "в" 

пункту 8 статті 1

Вжити заходів стосовно реорганізації 

інституту соціального інспектування на 

ризик-орієнтованих принципах, принципах 

незалежності від державних органів і 

органів місцевого самоврядування, 

орієнтування на контроль за якістю надання 

соціальних послуг населенню

31/12/2020 Мінсоцполітики Виконується.

Урядом 26.08.2020 прийнято, розроблені Мінсоцполітики, розпорядження Кабінету Міністрів України № 1057 „Про схвалення Концепції реалізації державної політики щодо соціального захисту населення та захисту прав дітей” та постанову 

Кабінету Міністрів України № 783 „Деякі питання утворення Національної соціальної сервісної служби України”. Зазначеними рішеннями Уряду утворено Національну соціальну сервісну службу України як центральний орган виконавчої влади, 

який забезпечуватиме реалізацію державної політики, зокрема щодо здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки та за дотриманням прав дітей, а також затверджено Положення 

про Нацсоцслужбу.

Одним із механізмів, що забезпечить дієвий контроль з боку держави, є здійснення Нацсоцслужбою перевірки достовірності інформації про отримувачів соціальної підтримки та правильності нарахування допомоги з урахуванням ступеня ризику 

наявності порушень. Нацсоцслужба виконуватиме визначене для неї завдання безпосередньо та через відповідні територіальні органи на регіональному рівні, утворені в установленому порядку. 

Постановою № 783 передбачено утворення 25 Головних управлінь Нацсоцслужби з визначенням граничної чисельності – 1 265 штатних одиниць (за рахунок передачі з 01.01.2021 не менш як 30 відсотків граничної чисельності державних 

службовців структурних підрозділів з питань соціального захисту населення облдержадміністрацій та не менш як 30 відсотків державних службовців служб у справах дітей облдержадміністрацій, а також загальної чисельності державних 

соціальних інспекторів райдержадміністрацій станом на 01.01.2020).

Для забезпечення поступовості передання територіальним органам Нацсоцслужби повноважень з реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення та захисту прав дітей, а також здійснення державного контролю за 

дотриманням вимог законодавства у зазначеній сфері, Урядом 25.11.2020 прийнято постанову Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” № 1158, якою, зокрема, внесено зміни до постанови 

Кабінету Міністрів України від 25.03.2014 № 91 „Деякі питання діяльності місцевих державних адміністрацій”, якими запроваджено перехідний період для формування таких органів та їх кадрового потенціалу – до 01.07.2020

121 До абзацу п'ятого 

підпункту "в" 

пункту 8 статті 1

Вжити заходів стосовно відновлення 

інституту фахівців із соціальної роботи для 

виявлення і супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у складних життєвих 

обставинах

31/12/2020 Мінсоцполітики Виконується.

В Державному бюджеті України на 2020 рік було передбачено видатки за бюджетною програмою 2501060 „Підвищення кваліфікації фахівців із соціальної роботи та інших працівників системи соціального захисту”.  Водночас, Законом України  

„Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2020 рік” відповідні видатки знято. 

Прийнято проект постанови Кабінету Міністрів України „Про організацію надання соціальних послуг” від 01.06.2020 № 587, яким затверджено Порядок організації надання соціальних послуг. 

Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України „Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо організації соціальної роботи в громаді в умовах децентралізації” з  метою забезпечення в територіальних громадах соціальної роботи з 

сім’ями та дітьми, які належать до вразливих груп населення та / або перебувають у складних життєвих обставинах, запобігання влаштування дітей до закладів системи інституційного догляду та виховання. Зазначений проект постанови готується 

подання на розгляд Уряду.

Мінсоцполітики пропонується перенести строк виконання завдання до 29 січня 2021 року.

122 До абзацу другого 

підпункту "а" 

пункту 9 статті 1

Вжити заходів стосовно розроблення та 

внесення на розгляд Верховної Ради 

України законопроекту, спрямованого на 

захист і забезпечення прав та інтересів, 

соціальної реабілітації осіб, позбавлених 

особистої свободи незаконними збройними 

формуваннями, окупаційною 

адміністрацією та/або органами влади 

Російської Федерації на тимчасово 

окупованих територіях України та/або 

території Російської Федерації у зв'язку з 

громадською або політичною діяльністю 

вказаних осіб, а також підтримки таких осіб 

та членів їхніх сімей, у тому числі 

відшкодування витрат, пов'язаних із їх 

відвідуванням, надання особам, 

позбавленим особистої свободи, та членам 

їхніх сімей правової допомоги, медичних та 

соціальних послуг

31/12/2019 Мінреінтеграції Виконується.

На виконання доручення Прем'єр-міністра України від 19.03.2020 № 10532/1/1-20 до листа Керівника Офісу Президента України від 11.03.2020 № 02-01/644 щодо опрацювання проектів законів України «Про соціальний і правовий захист осіб, 

позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України» та «Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про соціальний і правовий захист осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної 

агресії проти України», Мінреінтеграції опрацювало та узагальнило пропозиції органів влади до зазначених проектів документів.

Вищезгадані пропозиції надіслано Офісу Президента України листом від 19.06.2020 № 22/22-1828-20.

Наразі згадані проекти Законів опрацьовуються в Офісі Президента України.

Мінреінтеграції пропонується перенести строк виконання завдання до 31 грудня 2021 року.
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123 До абзацу 

третього 

підпункту "а" 

пункту 9 статті 1

Вжити заходів стосовно забезпечення 

розроблення технічного завдання Єдиного 

державного реєстру ветеранів війни та 

інформаційно-аналітичної системи обліку 

для адміністрування потреб ветеранів 

(електронна платформа "Е-ветеран")

31/12/2019 Мінветеранів Виконано.

Знято з контролю виконання (лист Керівника Офісу Президента України від 21.07.2020 №02-01/1745)

124 До абзацу 

четвертого 

підпункту "а" 

пункту 9 статті 1

Вжити заходів стосовно розроблення 

державної цільової програми забезпечення 

житлом осіб, які брали участь в 

антитерористичній операції та здійсненні 

заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях, а також 

внутрішньо переміщених осіб за принципом 

державно-приватного партнерства, 

пільгового кредитування

31/12/2019 Мінветеранів

Мінреінтеграції

Виконується.

Міністерством у справах ветеранів розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції Державної цільової програми забезпечення реалізації права на житло осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України, та внутрішньо переміщених осіб на період до 2025 року” та 30.12.2020  подано на розгляд Кабінету Міністрів.

125 До абзацу п'ятого 

підпункту "а" 

пункту 9 статті 1

Вжити заходів стосовно спрощення доступу 

до публічних послуг громадянам України, 

які проживають на тимчасово окупованих 

територіях, у населених пунктах на лінії 

зіткнення та внутрішньо переміщеним 

особам

31/12/2019 Мінцифри

Мінреінтеграції

Мінсоцполітики

Частково виконано

Мінцифри

Застосунок Дія та Портал Дія забезпечують виконання даного пункту та дають можливість кожному громадянину, в тому числі громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, у населених пунктах на лінії зіткнення, та 

внутрішньо переміщеним особам, отримати електронні послуги та інформацію про себе з державних електронних інформаційних ресурсів. Наразі на Порталі Дія доступно 50 електронних послуг, у тому числі єМалятко, що складається з 9 послуг 

та послуги відкриття, внесення змін та припинення ФОП, реєстрації статусу безробітного, підписання документів онлайн.

Водночас, за підтримки ПРООН в Україні було передано 10 мобільних ЦНАП для  обслуговування населення на лінії розмежування, зокрема, 6 великих мобільних ЦНАП (на 4 робочих місця) та 4 середні (на 2 робочих місця). З них 6 до населених 

пунктів Донецької області та 4 до Луганської області. На адміністративному кордоні з АР Крим функціонують 2 ЦНАП на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак". 10.11.2020 відбулось відкриття сервісного центру на новоствореному КПВВ у «Щастя» у 

Луганській області, 16.12.2020 відкрився сервісний центр на КПВВ "Новотроїцьке" у Донецькій області. У сервісних центрах можна отримати адміністративні та банківські послуги, поштові послуги, а також скористатись безоплатною правовою 

допомогою.

Крім цього, прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 16.09.2020 № 910 "Про внесення змін до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи",  метою якої є зменшення адміністративного 

навантаження та спрощення надання публічних послуг для внутрішньо переміщених осіб шляхом відображення в електронному вигляді довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та реалізації можливості подання електронної 

копії такої довідки до надавачів відповідних послуг через мобільний додаток Єдиного державного веб-порталу електронних послуг «Портал Дія».

Мінреінтеграції

1. З метою забезпечення оперативного отримання банківських послуг, громадянами України, зокрема, цивільними особами, які проживають на тимчасово окупованій території Луганської області,  вжито заходи щодо розміщення модульного 

відділення акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» поблизу КПВВ «Станиця Луганська». Варто зазначити, модульне відділення облаштоване двома касами та двома банкоматами, що в значній мірі забезпечить якісними 

банківськими послугами цивільне населення з тимчасово окупованої території Луганської області та осіб, які проживають поблизу смт. Станиця Луганська.

2. З метою унормування процедури реєстрації місця проживання внутрішньо переміщених осіб, покращення їх інтеграції у приймаючі територіальні громади шляхом включення до реєстрів територіальних громад, Мінреінтеграції розроблено 

проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації місця проживання внутрішньо переміщених осіб», який наразі направлено на повторне погодження до заінтересованих органів державної влади відповідно до 

регламентних вимог.  Крім того, постановою Центральної виборчої комісії 18 травня 2020 року № 88, затверджено Порядок розгляду звернення виборця щодо зміни виборчої адреси, який визначає процедуру розгляду органом ведення Державного 

реєстру виборців мотивованого звернення громадянина України, що має право голосу щодо зміни виборчої адреси. Цей Порядок робить можливою зміну виборчої адреси безвідносно до реєстрації місця проживання. Він спрямований на 

реалізацію виборчих прав як ВПО, так й інших виборців, які з певних причин вимушені проживати не за місцем своєї реєстрації. Можливість змінити виборчу адресу за місцем свого фактичного проживання безумовно збільшить кількість 

виборців, які зможуть взяти участь у голосуванні, зокрема на місцевих виборах 2020 року

3. З метою спрощення доступу до отримання адміністративних послуг для населення, яке проживає в населених пунктах, розташованих на лінії розмежування, та на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 липня 2019 р. № 488-р передбачено розподіл коштів субвенції в сумі 18839,999 тис. грн., з яких 627 тис. грн. направлено на придбання обладнання і програмного забезпечення для оформлення 

та видачі паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм та паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм для центрів надання адміністративних послуг, розміщених в м. 

Сєвєродонецьк, с. Званівка, м. Костянтинівка та м. Курахове.

 4. Вдосконалено процедуру переміщення осіб та товарів через лінію розмежування у Донецькій та Луганській областях, шляхом внесення змін до постанови КМУ № 815, що дало змогу  спростити процедуру перетину лінії розмежування особами, 

які не досягли 16-річного віку, на підставі свідоцтва про народження;  спростити процедуру переміщення товарів через лінію розмежування фізичними особами (знято обмеження переміщувати товари у ручній поклажі та/або супроводжуваному 

багажі транспортним засобом (автомобільним транспортом), що особливо актуально для КПВВ «Станиця Луганська»);  внести зміни до довідки про подання документів для подальшого оформлення і отримання паспорту, яка є додатком до 

зазначеної постанови (що дало змогу переміщуватися через лінію розмежування, у разі подання документів для отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон).
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5. Розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження адміністративної процедури державної реєстрації фактів народження та смерті, які відбулися на тимчасово окупованій 

території України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі», який спрямований на спрощення процедури отримання громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території

АР Крим та м. Севастополя, документів про факти народження та смерті, які відбулися на цій території, який наразі зареєстровано у Верховній Раді України (реєстр. № 3713 від 22.06.2020).

6. На виконання пунктів 39, 40 Порядку в'їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів із таких територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 17.07.2019 № 815, Мінреінтеграції видано наказ від 14.07.2020 № 51 “Про переміщення гуманітарних вантажів міжнародними гуманітарними організаціями на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях”, який 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.07.2020 за № 665/34948, та набув чинності 17.07.2020.

Відповідним наказом актуалізовано унормування питання щодо переміщення гуманітарних вантажів міжнародними гуманітарними організаціями на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, а також визначення 

механізму включення міжнародних гуманітарних організацій до переліку міжнародних гуманітарних організацій, для яких забезпечується спрощений порядок перетину лінії розмежування.

7. На виконання пункту 23 Порядку в'їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів із таких територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 17 липня 2019 року № 815, Мінреінтеграції видано наказ від 14.07.2020 № 52 “Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-

логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей”, який зареєстровано в Міністерстві  юстиції України 16.07.2020 за № 666/34949, та набув чинності 17.07.2020.

Відтепер фізичні особи можуть переміщувати готівкові кошти з контрольованих Україною територій на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях у сумі, що не перевищує 50 000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому 

числі в іноземній валюті без підтверджувальних документів про їх походження. Раніше відповідна сума складала 20 000 гривень.

8. З метою удосконалення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та виїзду з неї через контрольні пункти в’їзду/виїзду на території Херсонської області громадян України, які не досягли 

16-річного віку, та громадян України віком від 14 до 16 років, що здобувають певний рівень освіти на території інших регіонів України, Мінреінтеграції розроблено, а Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 24.12.2019 «Про 

внесення змін до пункту 3 Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї». Запропоновані зміни створюють умови для заохочення мешканців тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. 

Севастополя у здобутті певного рівня освіти на території інших регіонів України, забезпечать виконання державою Україна своїх обов’язків в частині рівного доступу усіх громадян України до освіти, слугуватимуть залученню мешканців 

Автономної Республіки Крим та м. Севастополя до громадянського життя в Україні, сприятимуть реінтеграції тимчасово окупованої території та її населення в єдиний конституційний простір України.

9. Відповідно до Меморандуму про співпрацю від 05.05.2020 Мінреінтеграції з Міністерством інфраструктури України, Херсонською облдержадміністрацією, АТ «Українська залізниця», та ТОВ «СОКАР ЕНЕРДЖІ УКРАЇНА», з метою сприяння 

в організації комфортного перетину громадянами України адміністративної межі тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, координації дій для забезпечення їх потреби в отриманні державних послуг та створення розвиненої 

логістичної інфраструктури, буде здійснено заходи для подальшого будівництва майнового комплексу майбутнього хабу на базі КПВВ «Чонгар».

10. З метою сприяння реалізації прав і свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, а також прилеглих до них територіях, на контрольних пунктах в’їзду-виїзду для громадян забезпечено безкоштовний 

доступ до мережі Інтернет шляхом встановлення wi-fi покриття.

11. За ініціативи Мінреінтеграції, постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 р. № 1368 затверджено Положення про облаштування контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській 

областях, тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з них. Метою акта є поліпшення умов перетину лінії розмежування в Донецькій, Луганській областях та адміністративного кордону вільної 

економічної зони "Крим" в Херсонській області.

Робота щодо вирішення згаданого питання триває та перебуває на постійному контролі в Мінреінтеграції.

126 До абзацу другого 

підпункту "а" 

пункту 10 статті 1

Вжити заходів стосовно розбудови 

спроможностей органів системи 

Міністерства внутрішніх справ України в 

рамках створення єдиної системи авіаційної 

безпеки та цивільного захисту, у тому числі 

в галузі забезпечення новою авіаційною 

технікою

31/12/2019 МВС Виконано у звітному періоді

У рамках реалізації Контракту про закупівлю товарів та послуг, укладеного 29 серпня 2018 року між Міністерством внутрішніх справ України, Державним підприємством «Українське авіаційно-транспортне підприємство «Хорів-АВІА» та 

компанією «Airbus Helicopters SAS» (далі – Контракт):

1. Продовжено формування мережі сервісних центрів для обслуговування та ремонту авіаційної техніки та будівництва державного сервісного центру для обслуговування та ремонту гелікоптерів французького виробника:

на аеродромі базування Спеціалізованого авіаційного загону Оперативно-рятувальної служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій (м. Ніжин) завершено будівництво споруди для технічного обслуговування і ремонту авіаційної 

техніки;

на аеродромі базування військової частини 2269 Національної гвардії України (м. Олександрія) завершено будівництво однієї споруди для технічного обслуговування і ремонту авіаційної техніки та здійснюється будівництво ще двох ангарів;

у взаємодії з експертами компанії «Airbus Helicopters SAS» продовжується робота зі створення авторизованого сервісного центру технічного обслуговування гелікоптерів Airbus.

2. Забезпечено постачання 3 одиниць гелікоптерів виробництва компанії «Airbus Helicopters SAS» для потреб єдиної авіаційної системи безпеки та цивільного захисту, з яких: для Державної служби України з надзвичайних ситуацій – 1 од. типу 

Н225; для Національної поліції України – 2 од. типу Н145.

3. У рамках виконання завдання з організації підготовки авіаційного-технічного персоналу для суб’єктів авіаційної діяльності органів системи МВС: 

- Кременчуцьким льотним коледжем Харківського національного університету внутрішніх справ (далі – КЛК ХНУВС) згідно Договору з ТОВ «ГрінЕнерджі ЛТД» 

(м. Житомир) від 16.04.2020 № 0223/20З розроблено проектно-кошторисну документацію для будівництва споруди тренінгового центру, де буде розміщено сучасний тренажер-симулятор для навчання пілотів гелікоптера Airbus типу Н225;

- 10 листопада 2020 року КЛК ХНУВС отримало від французького постачальника тренажер-симулятор для навчання пілотів гелікоптера Airbus типу Н225 та матеріали для його майбутнього монтажу у тренінг центрі експертами компанії-

розробника авіасимулятора;

- для формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів визначено потребу органів системи МВС у підготовці та післядипломній 

освіті фахівців для підрозділів авіаційної підтримки на 2021-2023 роки;

- у межах виконання умов Контракту протягом 2020 року завершено підготовку 53 фахівців авіаційного-технічного персоналу для експлуатації та обслуговування гелікоптерів Airbus в системі МВС, з яких: 2 для авіаційних підрозділів 

Національної гвардії України, 11 для Спеціального авіаційного загону Оперативно-рятувальної служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 16 для авіаційних підрозділів Державної прикордонної служби України та 24 для 

авіаційних підрозділів Національної поліції України.

Крім виконання договірних зобов’язань з іноземними партнерами, МВС вжито заходів для підтримки вітчизняного виробника, зокрема із розроблення угоди для реалізації домовленості щодо постачання суб’єктам авіаційної діяльності МВС 

літаків вітчизняного виробництва:

- 11 та 25 листопада 2020 року проведено робочі онлайн-наради з керівництвом Державного підприємства «АНТОНОВ» стосовно закупівлі літаків Ан-32П для ДСНС та опрацювання Технічного завдання на модифікацію літака Ан-178-100Р для 

потреб ДСНС та НГУ;

- продовжується робота з опрацювання підготовленого ДП «АНТОНОВ» проєкту договору на поставку 4 вантажних літаків Ан-178-100Р для потреб Національної гвардії України (МВС листом від 20.08.2020 № 27560/2/42-2020 надано відповідні 

пропозиції до документу).
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127 До абзацу 

третього 

підпункту "а" 

пункту 10 статті 1

Вжити заходів стосовно забезпечення 

розвитку спроможності Національної 

гвардії України забезпечувати громадську 

безпеку, здійснювати конвоювання осіб, 

узятих під варту та/або засуджених до 

позбавлення волі під час їх екстрадиції

31/12/2019 МВС

Національна гвардія 

Виконано.

Знято з контролю виконання (лист Керівника Офісу Президента України від 21.07.2020 №02-01/1745)

128 До абзацу 

четвертого 

підпункту "а" 

пункту 10 статті 1

Вжити заходів стосовно удосконалення 

процедури видачі посвідчень водія та 

допуску громадян до керування 

транспортними засобами шляхом 

запровадження автоматичної фіксації 

процесу складання іспитів

31/12/2019 МВС Виконано.

Знято з контролю виконання (лист Керівника Офісу Президента України від 21.07.2020 №02-01/1745)

129 До абзацу п'ятого 

підпункту "а" 

пункту 10 статті 1

Вжити заходів стосовно спрощення 

процедури акредитації закладів, що 

здійснюють підготовку, перепідготовку і 

підвищення кваліфікації водіїв, створення 

сприятливих та комфортних умов їх 

взаємодії з територіальними органами з 

надання сервісних послуг Міністерства 

внутрішніх справ України

31/12/2019 МВС Виконано.

Знято з контролю виконання (лист Керівника Офісу Президента України від 21.07.2020 №02-01/1745)

130 До абзацу другого 

підпункту "б" 

пункту 10 статті 1

Вжити заходів стосовно спрощення 

процедури надання послуги з перереєстрації 

транспортного засобу за договором купівлі-

продажу шляхом запровадження можливості 

оформлення відповідного договору в 

електронному вигляді з використанням 

сервісу "Електронний кабінет водія" без 

особистої присутності продавця або 

покупця в територіальному органі з надання 

сервісних послуг Міністерства внутрішніх 

справ України, а також послуги з 

перереєстрації переобладнаного 

транспортного засобу шляхом 

запровадження можливості автоматичного 

внесення інформації стосовно виданих 

документів про погодження переобладнання 

транспортного засобу в Єдиний державний 

реєстр Міністерства внутрішніх справ 

України

31/12/2020 МВС

Мінцифри

Виконано.

Урядом прийнято постанову від 16 грудня 2020 року № 1273 «Про Про внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, 

мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів»
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131 До абзацу 

третього 

підпункту "б" 

пункту 10 статті 1

Вжити заходів стосовно створення дієвої 

системи протидії загрозам вчинення за 

допомогою безпілотних авіаційних 

комплексів (безпілотних літальних 

апаратів) диверсій або терористичних актів 

на атомних електростанціях, що 

охороняються військовими частинами або 

підрозділами Національної гвардії України

31/12/2020 Держатомрегулювання

МВС

Міноборони

Національна гвардія

Державіаслужба 

за участю СБУ

Виконується.

Держатомрегулювання

Інформація щодо протидії загрозам вчинення за допомогою безпілотних авіаційних комплексів (безпілотних літальних апаратів) диверсій або терористичних актів на атомних електростанціях має обмежений доступ. 

МВС

На сьогодні Національна гвардія України забезпечує охорону: 

4 атомних електростанцій - Запорізької (м. Енергодар), Хмельницької 

(м. Нетішин), Южно-Української (м. Южноукраїнськ), Рівненської (м. Вараш);

Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС».

З метою визначення організації і порядку несення військової служби з охорони Національною гвардією України ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності, 

важливих державних об’єктів та спеціальних вантажів, а також права й обов’язки військовослужбовців Національної гвардії України, які залучаються для несення такої служби, до Верховної Ради України подано проект Закону України «Про 

Статут з охорони Національною гвардією України ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності, важливих державних об'єктів та спеціальних вантажів» 

(реєстраційний № 3947 від 30.07.2020), що знаходиться на опрацюванні в заінтересованих комітетах Верховної Ради.

Крім цього, Міністерством внутрішніх справ розроблено проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування правоохоронними органами безпілотних повітряних суден та протидії їх незаконному 

використанню», який на теперішній час перебуває на опрацюванні ЦОВВ та структурних підрозділах апарату Міністерства.

На теперішній час з метою протидії вчинення за допомогою БПЛА диверсій або терористичних актів на АЕС виставляються спостережні пости за повітрям. 

Крім цього, на Рівненській АЕС здійснюється тестування мобільної системи моніторингу та виявлення повітряних цілей типу «Аероскоп», за результатами буде прийматися рішення щодо можливостей застосування аналогічного обладнання на 

інших АЕС

132 До абзацу другого 

підпункту "а" 

пункту 11 статті 1

Вжити заходів стосовно розроблення та 

внесення на розгляд Верховної Ради 

України законопроекту щодо заохочення 

громадян України до проходження 

військової служби за контрактом, 

поліпшення соціального і правового захисту 

військовослужбовців та членів їх сімей

31/12/2019 Міноборони Виконується.

Міноборони розроблено та Урядом подано на розгляд Верховної Ради України проекти Законів України:

“Про внесення змін до деяких законів України щодо заохочення громадян України до проходження військової служби за контрактом, поліпшення соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей” (реєстраційний номер 

3044 від 10.02.2020);

“Про внесення зміни до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” (реєстраційний номер 3162 від 04.03.2020). 

У зв’язку зі зміною складу Кабінету Міністрів України зазначені законопроекти вважаються відкликаними з Верховної Ради України.

Під час подальшого опрацювання зазначені законодавчі ініціативи було об’єднано в один проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо заохочення громадян України до проходження військової служби за 

контрактом, поліпшення соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей”.  Законопроєктом пропонується створити належні умови для захисту військовослужбовців в інформаційному просторі та збереження репутації 

військовослужбовців як політично неупереджених, а також звільнення їх від виконання обов’язків військової служби для догляду за хворою дитиною віком до 14 років.

Законопроект направлено на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади. На цей час законопроект доопрацьовується з урахуванням висловлених зауважень і пропозицій

На цей час проєкт Закону України подано до Мін’юсту для проведення правової експертизи (від 16.12.2020 № 220/7767, в документах подання зазначено, що проєкт акта вважається погодженим Мінфіном та Мінекономіки “за замовчуванням”)

133 До абзацу 

третього 

підпункту "а" 

пункту 11 статті 1

Вжити заходів стосовно упровадження нової 

об'єднаної системи керівництва та 

управління силами оборони, яка 

відповідатиме стандартам НАТО

31/12/2019 Міноборони Виконано.

Знято з контролю виконання (лист Керівника Офісу Президента України від 21.07.2020 №02-01/1745)

134 До абзацу 

четвертого 

підпункту "а" 

пункту 11 статті 1

Вжити заходів стосовно розроблення 

структури плану оборони України

31/12/2019 Міноборони Виконано.

Знято з контролю виконання (лист Керівника Офісу Президента України від 21.07.2020 №02-01/1745)
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135 До абзацу п'ятого 

підпункту "а" 

пункту 11 статті 1

Вжити заходів стосовно завершення 

проведення оборонного огляду з метою 

визначення вихідних даних для розробки 

стратегічних документів, передбачених 

Законом України "Про національну безпеку 

України"

31/12/2019 Міноборони Виконано.

Знято з контролю виконання (лист Керівника Офісу Президента України від 21.07.2020 №02-01/1745)

136 До підпункту "б" 

пункту 11 статті 1

Вжити заходів стосовно розроблення та 

внесення на розгляд Верховної Ради 

України законопроекту щодо утворення в 

системі Міністерства оборони України 

Військової поліції як правоохоронного 

органу

31/3/2020 Міноборони Виконується.

Міноборони розроблено проект Закону України “Про Військову поліцію” ,  який  направлено до Мін’юсту для проведення правової експертизи.

Листом  Керівника Офісу Президента України від 22.09.2020 №02-01/2170 погоджено перенесення строку виконання завдання  до 30.10.2020

Законопроєкт погоджено із заінтересованими центральними органами виконавчої влади і правоохоронними органами (від 12.08.2020 № 220/4794), доопрацьовано з урахуванням висловлених зауважень і пропозицій, отримано висновок Мін’юсту 

(від 04.11.2020 № 6425-11.2.1-20).

Законопроєкт було подано на розгляд Кабінетові Міністрів України (від 23.11.2020 № 220/7085), проте 25.11.2020 повернуто для доопрацювання з метою приведення у відповідність до вимог Регламенту КМУ та обов’язкового погодження з 

Міністерством фінансів України.

Законопроєкт повторно подано на розгляд Кабінетові Міністрів України (лист від 29.12.2020 № 220/8078)

137 До підпункту "в" 

пункту 11 статті 1

Вжити заходів стосовно розроблення 

Стратегічного оборонного бюлетеня 

України та плану оборони України

30/6/2020 Міноборони Виконується.

Стратегічний оборонний бюлетень України розробляється за результатами оборонного огляду та у встановленому порядку буде поданий до Ради національної безпеки і оборони України для розгляду та затвердження. Зміст та строки 

опрацювання проекту Стратегічного оборонного бюлетеня України безпосередньо залежатимуть від вихідних даних і термінів затвердження нової Стратегії національної безпеки України та Стратегії воєнної безпеки України. 

Офісом Президента України погоджено (від 07.05.2020 № 46-01/277) пропозиції Міноборони (від 23.03.2020 № 220/1714) стосовно терміну розроблення Стратегічного оборонного бюлетеня України – у тримісячний строк після затвердження 

Стратегії воєнної безпеки України.

У Міноборони створено відповідну робочу групу (наказ Міноборони від 25.08.2020 № 296) до складу якої залучено представників Міноборони, Генерального штабу Збройних Сил України, Офісу Президента України, Секретаріату Кабінету 

Міністрів України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, інших органів державної влади, науково-дослідних установ.

На цей час за результатами оборонного огляду затверджено структуру та основний зміст Стратегічного оборонного бюлетеня України.

Триває збір пропозицій та опрацювання матеріалів до змістовної частини проєкту документа.

На цей час сформовано робочі матеріали змістовної частини проєкту документа (доповідь керівництву Міноборони від 05.12.2020 № 401/2/1576), рішенням першого заступника Міністра оборони України доручено (від 05.12.2020 № 3092/у/22-

2019) структурним підрозділам Міноборони та Генерального штабу Збройних Сил України надати обґрунтовані пропозиції до проєкту Стратегічного оборонного бюлетеня України.

Готується засідання робочої групи, яке заплановано на жовтень місяць.

З метою забезпечення введення в дію плану оборони України:

видано Указ Президента України від 03.03.2020 № 61/2020 "Про структуру плану оборони України";

прийнято постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 209 “Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань розроблення проєкту плану оборони України” та від 22.07.2020 № 636 “Про затвердження Порядку розроблення плану 

оборони України”.

Проведено засідання (10.09.2020) Міжвідомчої робочої групи з питань розроблення проекту плану оборони України (протокол від 15.09.2020 № 220/227/дск), за результатами якого визначено завдання для суб’єктів планування щодо подальшої 

роботи

Триває проведення комплексу робочих нарад з представниками суб’єктів планування (згідно з графіком до 02.04.2021) з метою формування змісту відповідних розділів плану оборони України.

Організовано дистанційний розгляд та схвалення членами міжвідомчої робочої групи з питань розроблення проекту плану оборони України визначених складових проєкту плану.

На цей час проєкт постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до складу міжвідомчої робочої групи з питань розроблення проекту плану оборони України підготовлено для подання Кабінетові Міністрів України.

Водночас проєкт Указу Президента України щодо внесення змін до структури плану оборони України, підготовлено для направлення до Мін’юсту для проведення правової експертизи

138 До підпункту "г" 

пункту 11 статті 1

Вжити заходів стосовно розроблення та 

затвердження державної програми розвитку 

Збройних Сил України на період до 2025 

року

31/8/2020 Міноборони Виконується.

Державна програма розвитку Збройних Сил України на період до 2025 року розробляється за результатами оборонного огляду та на підставі положень Стратегічного оборонного бюлетеня України, Стратегії воєнної безпеки України та Стратегії 

національної безпеки України. Після їх затвердження документ буде поданий у встановленому порядку. 

Офісом Президента України погоджено (від 07.05.2020 № 46-01/277) пропозиції Міноборони (від 23.03.2020 № 220/1714) стосовно терміну розроблення державної програми розвитку Збройних Сил України – у тримісячний строк після 

затвердження Стратегічного оборонного бюлетеня.

Міністерством оборони України направлено лист (від 22.07.2020 № 220/4300) Секретарю Ради національної безпеки і оборони України з пропозицією не розробляти проєкт державної програми розвитку Збройних Сил України на період до 2025 

року як окремий нормативно-правовий акт, а подати на розгляд Уряду комплекс державних цільових програм, спрямованих на розв’язання окремих проблем розвитку Збройних Сил України, що потребують державної підтримки.

На цей час організовано уточнення переліку проєктів розвитку спроможностей Збройних Сил України до 2025 року відповідно до Звіту про результати проведення оборонного огляду Міністерством оборони України

32



139 До абзацу другого 

підпункту "ґ" 

пункту 11 статті 1

Вжити заходів стосовно розроблення та 

внесення на розгляд Верховної Ради 

України законопроекту щодо удосконалення 

з урахуванням досвіду держав - членів 

НАТО і держав - членів Європейського 

Союзу процедур оборонного планування, 

управління оборонними ресурсами, 

організації та ведення територіальної 

оборони, а також особливостей 

функціонування держави у разі оголошення 

стану війни

31/12/2020 Міноборони Виконується.

1) стосовно розроблення законопроекту щодо удосконалення процедур оборонного планування, управління оборонними ресурсами Міністерством оборони розроблено проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо 

удосконалення процедур оборонного планування”, яким передбачається удосконалити на законодавчому рівні ключові аспекти та процедури оборонного планування з урахуванням досвіду держав-членів НАТО і держав-членів Європейського 

Союзу. Законопроєкт погоджено із заінтересованими центральними органами виконавчої влади, отримано матеріали правової експертизи та висновок Мін’юсту (від 03.08.2020 № 11884/з).

Подано на розгляд Кабінетові Міністрів України (01.09.2020 №220/5251), розглянуто на Урядовому комітеті (22.09.2020), на якому прийнято рішення, після погодження законопроєкту із Міністерством з питань стратегічних галузей 

промисловості, розглянути на засіданні Уряду. Законопроєкт подано до Верховної Ради України та зареєстровано (від 12.10.2020 реєстраційний № 4210).

2) стосовно розроблення законопроєкту щодо управління оборонними ресурсами.

Міністерством оборони України розроблено проєкт Закону України “Про управління оборонними ресурсами України”, проведено процедуру погодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади (від 07.05.2020 № 220/2539), 

висловлені зауваження і пропозиції враховано та  подано на розгляд Кабінетові Міністрів України (від 25.11.2020 № 220/7128).

Законопороект 11.01.21 р. розглянуто на засіданні Урядового комітету з питань національної безпеки і оборони, стратегічних галузей промисловості, паливно-енергетичного комплексу та інфраструктури. За результатами розгляду прийнято 

рішення Міноборони разом з Мінцифри, Мінстратегпромом, Держспецзв’язку, Секретаріатом Кабінету Міністрів та Апаратом Ради національної безпеки і оборони доопрацювати його та подати на розгляд на засіданні Урядового комітету.

3) стосовно розроблення законопроекту щодо удосконалення організації та ведення територіальної оборони

Проект Закону України “Про територіальну оборону Україниˮ розробляється міжвідомчою робочою групою під загальним керівництвом першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Для координації подальших дій та об’єднання зусиль складових сил оборони в рамках формування норм щодо удосконалення організації та ведення територіальної оборони прийнято рішення щодо опрацювання цього законопроєкту під 

керівництвом Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки оборони та розвідки. Проведено робочі наради, сформовано поточний варіант законопроєкту.

Голові Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки оборони та розвідки направлено лист Головнокомандувача Збройних Сил України від 08.07.2020 № 300/1/С/2154 з пропозиціями щодо врахування позиції Збройних Сил 

України відносно питань територіальної оборони.

Проведено нараду 07.09.2020 в Офісі Президента України. 

08.09.2020 засідання робочої групи Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки оборони та розвідки, за підсумками якого організовано погодження законопроєкту з Офісом Президента України.

Рішенням Офісу Президента України від 12.10.2020 № 02-01/2322дск (вх. від 13.10.2020 № 1134/дск) визначено, що законопроєкт має бути розроблений на підставі Концепції територіальної оборони України, яка визначатиме основні засади її 

організації. Відповідно до згаданого рішення Офісу Президента України подання законопроєкту до Верховної Ради України передбачено після схвалення Концепції територіальної оборони України.

На цей час проект Концепції територіальної оборони України розробляється робочою групою Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки оборони та розвідки спільно з Апаратом Ради національної безпеки і оборони 

України

4) стосовно розроблення законопроекту щодо особливостей функціонування держави у разі оголошення стану війни

Генеральним штабом Збройних Сил України розроблено законопроєкт стосовно особливостей функціонування держави у разі оголошення стану війни.

На цей час триває доопрацювання законопроекту з урахуванням висловлених зауважень і пропозицій.

Готується звернення до Офісу Президента України з пропозицією щодо визначення терміну розроблення та внесення до Верховної Ради України законопроєкта у шестимісячний строк після затвердження плану оборони України

Рішенням Офісу Президента України від 19.10.2020 № 46-01/609 (доручення КМУ від 22.10.2020 № 35685/0/2-20) погоджено термін опрацювання законопроєкту – протягом шести місяців після затвердження плану оборони України

140 До абзацу 

третього 

підпункту "ґ" 

пункту 11 статті 1

Вжити заходів стосовно розроблення та 

внесення на розгляд Верховної Ради 

України законопроекту щодо кодифікації 

законодавства у сфері оборони

31/12/2020 Міноборони Виконується.

З метою здійснення кодифікації законодавства у сфері оборони розроблено проект Концепції розвитку законодавства у сфері оборони України та його кодифікації.

Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції розвитку законодавства у сфері оборони України та його кодифікації" подано Кабінетові Міністрів України для розгляду (№ 182/4816 від 25.11.2020)

Проект розпорядження 11.01.21 р. розглянуто засіданні Урядового комітету з питань національної безпеки і оборони, стратегічних галузей промисловості, паливно-енергетичного комплексу та інфраструктури та результатами розгляду прийнято 

рішення Міноборони разом з Мін'юстом і Мінфіном доопрацювати його з урахуванням їх зауважень та подати на розгляд на засіданні Урядового комітету.

141 До абзацу другого 

підпункту "а" 

пункту 12 статті 1

Вжити заходів стосовно зміцнення 

міжнародної підтримки України у питанні 

відновлення суверенітету та територіальної 

цілісності України шляхом:

активізації діалогу з державами-партнерами 

для забезпечення підтримки позиції 

України у питанні відновлення суверенітету 

і територіальної цілісності України в 

рамках "мінського", "нормандського" та 

інших переговорних форматів

31/12/2020 МЗС Виконується.

Питання імплементації Мінських домовленостей залишалося обов’язковим пунктом порядку денного контактів на усіх рівнях контактів з іноземними сторонами. Зокрема, позиція України з цього питання була донесена до партнерів в рамках 

онлайн переговорів з міністрами закордонних прав держав-посередників Нормандського формату - Франції (2 листопада) та ФРН (11 листопада), а також в ході розмов Міністра закордонних прав України з главами зовнішньополітичних відомств 

Туреччини, Молдови, Фінляндії, Литви, Бразилії, Швеції (головування в ОБСЄ у 2021), Данії, Нідерландів, Канади.

На рівні міжнародних організацій відбулись розмови Міністра закордонних прав України з новообраним Генеральним секретарем ОБСЄ та Генеральним секретарем Ради Європи. Крім того, тематика агресії Російської Федерації порушувалася у 

виступах керівництва МЗС під час Ради Міністрів закордонних прав держав-учасниць ОБСЄ, Ради Міністрів закордонних прав країн-членів ОЧЕС, у рамках засідання Комітету асоціації Україна –ЄС. 

З метою належного представлення позиції України щодо триваючої агресії Російської Федерації були оприлюдненні окремі офіційні заяви МЗС з нагоди з річниці проведення Паризького саміту лідерів країн «Нормандського формату» та 26-ї 

річниці підписання Будапештського меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної збої.              

У ході 27-го засідання Ради міністрів закордонних справ (РМЗС) ОБСЄ в Тирані (Республіка Албанія) ухвалено Спільну заяву України та 34 держав-учасниць ОБСЄ (включно з усіма членами ЄС) щодо постійного моніторингу та верифікації 

ОБСЄ територій, прилеглих до тимчасово непідконтрольної Уряду України ділянки українсько-російського кордону (документ був ініційований делегацією України після блокування зі сторони Російської Федерації консенсусу навколо проєкту 

рішення Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ) (4 грудня).

Забезпечено збереження української тематики у центрі уваги головування Швеції в ОБСЄ у 2021 році за результатами переговорів Міністра Д. Кулеби з МЗС Швеції (13 листопада), як головуючим в ОБСЄ в 2021 р., і новопризначеною 

Генеральною секретаркою ОБСЄ (15 грудня), а також у порядку денному Організації ісламського співробітництва за результатами зустрічі Першої заступниці МЗС Е.Джапарової з Генеральним секретарем ОІС (2 листопада) та її участі у 130-му 

засіданні Комітету міністрів Ради Європи на рівні міністрів закордонних справ держав-членів цієї Організації (4 листопада).
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МЗС

Виконується.

Мінреінтеграції

1. В рамках співробітництва з Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва (SDC) 05-08.12.2019 здійснено одинадцяту гуманітарну місію на схід України та доставлено гуманітарну допомогу. До гуманітарного вантажу належали 

гідролізні установки для знезараження води, які використовуються на водоочисних станціях Комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу». Крім того, SDC доправлено найбільш необхідне медичне обладнання для задоволення потреб  

закладів охорони здоров’я Донецької та Луганської областей. Загальний об’єм гуманітарного вантажу складав приблизно 10 тонн, а бюджет – 7 млн. гривень.

2. З метою реалізації проекту «Постачання питної води у м. Маріуполі», що фінансується Урядом Французької Республіки на суму 64 млн. євро, постановою Кабінету Міністрів України від 3.05.2020 № 459 затверджено Порядок використання 

коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Реалізація проекту з постачання питної води у м. Маріуполі”.

Також 19.02.2020 Україною в особі Міністра фінансів України та компанією НАТІКСІС (NATIXIS) підписано Угоду про застосування до Рамкового договору від 29 січня 2019 року між Урядом України та Урядом Французької Республіки. Наразі 

опрацьовується текст субкредитного договору та вносяться зміни до розпису Державного бюджету з метою початку фінансування зазначеного проекту у 2020 році. Укладено Субкредитний договір з реалізації Проекту з постачання питної води у 

м. Маріуполі, відповідно до якого КП «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» передбачено максимальну суму кредитних коштів,  у розмірі 64 млн євро, для здійснення відповідних робіт. В рамках 

проекту будуть побудовані дві водозабірні станції для задоволення нагальних потреб більш ніж 560 тис. населення м. Маріуполь.

3. Мінреінтеграції завершено реалізацію проекту «Подолання наслідків конфлікту, пілотний проект з відновлення та розбудови спроможностей». Проект спрямовувався на посилення спроможностей місцевих громад реагувати на потреби 

учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб, підвищення якості надання муніципальних послуг, включаючи послуги охорони здоров’я, соціальної та психосоціальної допомоги тощо. Впровадження проекту тривало з 2017 року та охопило 8 

міст (м. Первомайськ, м. Кам’янське, м. Бердянськ, м. Первомайський, м. Запоріжжя, м. Куп’янськ, м. Миколаїв, м. Кривий Ріг) та Сурсько-Литовську ОТГ на територій 4 областей України. Загальний бюджет Гранту становив близько 2,3 млн. 

долл. США. В ході реалізації проекту було здійснено ремонт лікарень, закуплено медичне та реабілітаційне обладнання, надано психологічну допомогу учасникам АТО та ВПО, проведено тренінгові заходи для сприяння у працевлаштуванні, 

проведено короткострокове навчання у професійно-технічних закладах тощо. Потенційне охоплення проекту складає більше 30 000 ВПО та більше 40 000 учасників АТО та членів їх сімей.

4. Мінреінтеграції є координатором Цільового фонду багатьох партнерів, головна мета якого – допомога у задоволенні соціально-економічних потреб постраждалих від конфлікту населення та регіонів, а також створення платформи для 

координації та посилення узгодженості міжнародного фінансування, спрямованого на дії Уряду України в частині забезпечення миру та відновлення. До виконавчого комітету фонду в якості співголів входять також представники Світового банку 

та ООН в Україні.

5. Укладено Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю між Благодійною організацією «Благодійний фонд «Прем’єр Уржанс Інтернасьйональ» в Україні та Мінветеранів  5 листопада 2019 р. з метою надання домедичної допомоги 

цивільному населенню, яке постраждало внаслідок збройного конфлікту на сході України поблизу контрольних пунктів в’їзду-виїзду (КПВВ) «Майорське», «Мар’їнка», «Новотроїцьке» та «Гнутове», забезпечення доступу населення до питної та 

технічної води, створення належних санітарних умов поблизу КПВВ «Майорське», «Мар’їнка», «Новотроїцьке» та «Гнутове». 

6. Мінветеранів виступило бенефіціаром та реципієнтом проекту «Розвиток потенціалу України з протимінної діяльності».

7. За попередніми домовленостями з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (діє за дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини) Мінреінтеграції виступить бенефіціаром проєктів 

МТД «Спеціальна програма підтримки Східної України (підконтрольні Уряду України території)» на суму 10 млн. євро та «Зміцнення ресурсів для сталого розвитку приймаючих громад на сході України» 4 млн. євро.

8. Мінреінтеграції звернулося до Посольства Швейцарської конфедерації в Україні з метою продовження проекту «Організація проведення наукових досліджень із залученням вітчизняних та міжнародних фахівців для пошуку довготривалих 

рішень у сфері розбудови миру, попередження та врегулювання конфліктів» на суму 15 000 швейцарських франків. Окрім того продовжується реалізація проектів «Допомога постраждалим особам від мін та вибухонебезпечних залишків війни», 

сума 18 000 швейцарських франків; «Підвищення спроможності МТОТ щодо здійснення координації програм з оцінки ризиків виникнення конфліктів в громадах та розвиток місцевого потенціалу з підвищення рівня соціальної згуртованості 

громад, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту», сума 16 000 швейцарських франків.

9. Мінреінтеграції координує діяльність в рамках проекту, що фінансується Посольством Австрійської Республіки в Україні «Допомога постраждалим особам від вибухонебезпечних предметів», який виконується громадською організацією 

«Проліска» на суму 10 000 євро.

10. Мінреінтеграції виступає бенефіціаром проекту «Зміцнення громадської довіри (UCBI)», що фінансується Урядом США через Агентство США з міжнародного розвитку та виконується «Кімонікс інк.» на суму 51 692 208 дол.США. В рамках 

згаданого проекту реалізується низка інформаційних кампаній, які, в тому числі, транслюються на тимчасово окупованих територіях України, «Не тупи – поступи!», «Герої наших сердець», «Добрі люди живуть усюди!».

11. Залучено міжнародну технічну допомогу для реалізації проектів "Зміцнення ресурсів для сталого розвитку приймаючих громад на сході України" на суму 4 000 000 євро (РК № 4314) та "Спеціальна програма підтримки Східної України 

(підконтрольні Уряду території)" на суму 10 000 000 євро (РК № 4315). Проекти фінансуються Урядом ФРН через Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку та виконуються GIZ. 

12. Прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 № 436 "Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2016 р.) 

(проєкт “Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб”)", яким схвалено проєкт відповідної Угоди та уповноважено її підписати Віце-прем’єр-міністра України ― Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 

Резнікова О. Ю.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 р. № 1152-р Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2016 р.) (проект “Житлові 

приміщення для внутрішньо переміщених осіб”), вчинена 3 червня 2020 р. у м. Києві, подана на ратифікацію Верховною Радою України. 2 грудня 2020 року Угоду ратифіковано Верховною Радою України.

13. 22.05.2020 проведено зустріч з Представництвом Міжнародної організації з міграції за участі представників Краматорської та Сєвєродонецької міських рад, щодо започаткування проєкту «Покращення житлових умов внутрішньо переміщених 

осіб на Сході України».

15. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 № 1081-р визнано за доцільне залучення коштів позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту “Східна Україна: возз’єднання, відновлення та 

відродження (Проект 3В)” у розмірі 100 млн. доларів США. Реалізація Проєкту 3В має на меті створення сільськогосподарських осередків (хабів) логістики та послуг, в тому числі лабораторії для тестування сільськогосподарських товарів і 

забезпечення безпеки харчових продуктів у Луганській області, розвиток сільськогосподарського кластера на сході України.

Водночас, розпорядженням Президента України від 14.09.2020 № 464/2020-рп утворено делегацію України для участі у переговорах з Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо укладення Угоди про позику «Східна Україна: 

возз’єднання, відновлення та відродження (Проект 3B)» між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, затверджено Директиви делегації та уповноважено Віце-прем’єр-міністра України — Міністра з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій України Peзнікова Олексія Юрійовича на підписання зазначеної Угоди. Делегацією проведено переговори з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (далі – МБРР) щодо укладення відповідної Угоди. 

Після узгодження на Раді директорів МБРР, зазначену Угоду буде підписано сторонами.

17 грудня 2020 року було підписано угоду про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) для  залучення 100 млн доларів для реалізації проекту «Східна Україна: возз’єднання, відновлення та відродження 

(Проєкт 3В)». 

16. Проведено переговори з Урядом Федеративної Республіки Німеччина щодо проекту міжнародної технічної допомоги «Розбудова структур надання послуг та освітнього потенціалу для психосоціального забезпечення у Східній Україні» на 

суму 4 млн. євро. Проект передбачає довгострокове покращення психосоціальної підтримки у кризових регіонах Луганської та Донецької областей підконтрольних Уряду України.

17. Успішно проведено переговори з Кредитною установою для відбудови (KfW) щодо підписання угоди між Кабінетом Міністрів України, представленим Мінреінтеграції, Українським фондом соціальних інвестицій (УФСІ) та KfW на суму 13 

100 000 євро (проект «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури УФСI VIІI»).

Метою проекту є залучення грантових коштів для проведення енергоефективної модернізації закладів медичної допомоги, проведення закупівель сучасного базового медичного обладнання та обладнання для амбулаторної діагностики та 

лікування хвороби COVID-19 та її наслідків на території Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей, а також на контрольованих Урядом України територіях Донецької та Луганської областей. Залучення передбачених угодою 

грантових коштів в умовах пандемії коронавірусної інфекції COVID-19 дозволить покращити рівень технічного забезпечення амбулаторій в п’яти областях України, підвищити якість та швидкість надання медичних послуг. Крім того, проведення 

заходів з енергоефективної модернізації медичних закладів матиме значний ефект економії витрат на енергоносії.

Триває процес передачі проектів  «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури УФСІ VI» ( 9 млн. євро), з метою створення житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), покращення інфраструктури об’єктів соціальної сфери (шкіл та 

дошкільних навчальних закладів) у громадах, які приймають ВПО, а також «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури – поліпшення первинної сільської медицини (УФСІ VII)» (14,45 млн. євро), з метою поліпшення умов надання первинної 

медичної допомоги шляхом енергоефективного оновлення приміщень та постачання медичного обладнання.

Очікується, що буде профінансовано не менше 40 закладів первинної медичної допомоги та заходи з всебічного розвитку потенціалу цільових груп: лікарів, керівників медичних закладів, посадових осіб, що відповідають за управління сферою 

охорони здоров’я у громадах-партнерах Проекту, а також представників підрозділів охорони здоров’я обласного рівня.

18. На восьмому засіданні Стратегічної ради високого рівня між Україною та Турецькою Республікою, яке відбулося 03 лютого 2020 року президентами В. О. Зеленським та Р. Т. Ердоганом була досягнута домовленість щодо співробітництва між 

Республікою Туреччина та Україною в сфері будівництва житла для представників кримськотатарського народу, які внаслідок спроби анексії АР Крим та м. Севастополя були змушені залишити місце постійного проживання, а також для 

внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО, інших пільгових категорій громадян України в м. Кив, м. Миколаїв та м. Херсон. Проект передбачає будівництво багатоповерхового житла у загальній кількості 500 квартир, включаючи всі пов’язані 

з ними соціальні об’єкти як безповоротної допомоги громадянам України.
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19. 02 квітня 2020 року до України прибув український літак із медичним вантажем від Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Ця допомога є безпосереднім результатом домовленості, досягнутої Президентом України В. Зеленським та 

Президентом Міжнародного Комітету Червоного Хреста П. Маурером під час їхньої телефонної розмови 18 березня 2020 року. Всесвітня організація охорони здоров’я також скористалася цією можливістю та надіслала допомогу, необхідну для 

протидії COVID-19. Відповідний вантаж розподілений у Донецькій та Луганській областях (як на контрольованих Україною територіях, так і на тимчасово окупованих територіях). Мінреінтеграції на постійній основі надає необхідне сприяння 

міжнародним гуманітарним організаціям у направленні гуманітарної допомоги на тимчасово окуповані території України.

Разом з цим, за результатами сприяння і координації Мінреінтеграції, міжнародними гуманітарними організаціями направлено на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях такі гуманітарні вантажі:

- 17 квітня 2020 року через контрольний пункт в’їзду/виїзду (далі – КПВВ) “Новотроїцьке” на тимчасово окуповану територію Донецької області прослідували вантажівки з гуманітарною допомогою (у вигляді продуктових наборів) загальною 

вагою більш ніж 121 тонна від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (далі – УВКБ ООН); 

- 17 квітня 2020 року на тимчасово окуповану територію Луганської області через КПВВ “Станиця Луганська” переміщено гуманітарну допомогу у вигляді медичних товарів від Міжнародного Комітету Червоного Хреста (далі – МКЧХ); 

- 08 травня 2020 року на тимчасово окуповану територію Луганської області через КПВВ “Станиця Луганська” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді медичних товарів) від МКЧХ;

- з 14 травня по 15 травня 2020 року на тимчасово окуповану територію Донецької області через КПВВ “Новотроїцьке” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді продуктових наборів) загальною вагою більш ніж 10 тон від МКЧХ;

 - з 27 по 29 травня 2020 року на тимчасово окуповану територію Донецької області через КПВВ “Новотроїцьке” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді будівельних матеріалів) від МКЧХ;

- 28 травня 2020 року на тимчасово окуповану територію Луганської області через КПВВ “Станиця Луганська” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді медичних товарів та обладнання для систем централізованого водопостачання) від УВКБ 

ООН;

- 4 червня 2020 року на тимчасово окуповану територію Донецької області через КПВВ “Новотроїцьке” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді гігієнічних наборів, медичних та непродовольчих товарів) загальною вагою більш ніж 55 тон від 

УВКБ ООН;

- 12 червня 2020 року на тимчасово окуповану територію Луганської області через КПВВ “Станиця Луганська” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді медичних товарів) від МКЧХ;

- з 17 по 19 червня 2020 року на тимчасово окуповану територію Донецької області через КПВВ “Новотроїцьке” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді продуктових і гігієнічних наборів та будівельних матеріалів) від МКЧХ;

- з 25 по 26 червня 2020 року на тимчасово окуповану територію Донецької області через КПВВ “Новотроїцьке” переміщено.

гуманітарну допомогу (у вигляді продуктових наборів та будівельних матеріалів) від МКЧХ;

- з 01 по 03 липня 2020 року на тимчасово окуповану територію Донецької області через КПВВ “Новотроїцьке” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді продуктових і гігієнічних наборів, господарського обладнання та будівельних 

матеріалів) від МКЧХ;

- 09 липня 2020 року на тимчасово окуповану територію Донецької області через КПВВ “Новотроїцьке” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді продуктових наборів та засобів гігієни) від УВКБ ООН та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в 

Україні;

- з 09 по 10 липня 2020 року на тимчасово окуповану територію Донецької області через КПВВ “Новотроїцьке” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді господарського обладнання та будівельних матеріалів) від МКЧХ;

- 15 липня 2020 року на тимчасово окуповану територію Луганської області через КПВВ “Станиця Луганська” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді обладнання для систем централізованого водопостачання) від МКЧХ;

- з 15 по 17 липня 2020 року на тимчасово окуповану територію Донецької області через КПВВ “Новотроїцьке” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді будівельних матеріалів, деревини, товарів медичного призначення, медичного 

обладнання та продуктових наборів) від МКЧХ;

- з 22 по 23 липня 2020 року на тимчасово окуповану територію Донецької області через КПВВ “Новотроїцьке” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді деревини, продуктових та гігієнічних наборів) від МКЧХ;

 - 23 липня 2020 року на тимчасово окуповану територію Луганської області через КПВВ “Станиця Луганська” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді обладнання для систем централізованого водопостачання) від УВКБ ООН;

- 29 липня 2020 року на тимчасово окуповану територію Луганської області через КПВВ “Станиця Луганська” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді медичних товарів) від УВКБ ООН та Міжнародного благодійного фонду “АІСМ Україна”;

- з 29 по 30 липня 2020 року на тимчасово окуповану територію Донецької області через КПВВ “Новотроїцьке” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді деревини та продуктових наборів) від МКЧХ;

- з 05 по 06 серпня 2020 року на тимчасово окуповану територію Донецької області через КПВВ “Новотроїцьке” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді продуктових та гігієнічних наборів, медичних товарів та устаткування, будівельні 

матеріалів та інструментів) від МКЧХ;

- 06 серпня 2020 року на тимчасово окуповану територію Донецької області через КПВВ “Новотроїцьке” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді побутових товарів) від УВКБ ООН;

- 07 серпня 2020 року на тимчасово окуповану територію Луганської області через КПВВ “Станиця Луганська” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді медичних товарів) від УВКБ ООН;

- з 12 по 13 серпня 2020 року на тимчасово окуповану територію Донецької області через КПВВ “Новотроїцьке” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді продуктових наборів, медичних товарів та устаткування, будівельні матеріалів та 

інструментів, а також обладнання) від МКЧХ;

 - з 19 по 20 серпня 2020 року на тимчасово окуповану територію Донецької області через КПВВ “Новотроїцьке” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді медичних товарів та устаткування, будівельні матеріалів та інструментів, а також 

обладнання) від МКЧХ;

- 26 серпня 2020 року на тимчасово окуповану територію Донецької області через КПВВ “Новотроїцьке” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді гігієнічних наборів та обладнання) від МКЧХ;

- з 02 по 03 вересня 2020 року на тимчасово окуповану територію Донецької області через КПВВ “Новотроїцьке” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді товарів медичного призначення, продуктових наборів та будівельних матеріалів) від 

МКЧХ; 

- 03 вересня 2020 року на тимчасово окуповану територію Луганської області через КПВВ “Станиця Луганська” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді товарів медичного призначення) від МКЧХ;

- 09 вересня 2020 року на тимчасово окуповану територію Донецької області через КПВВ “Новотроїцьке” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді обладнання та будівельних матеріалів) від МКЧХ;

- 10 вересня 2020 року на тимчасово окуповану територію Луганської області через КПВВ “Станиця Луганська” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді товарів медичного призначення) від МКЧХ;

- 10 вересня 2020 року на тимчасово окуповану територію Донецької області через КПВВ “Новотроїцьке” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді обладнання та будівельних матеріалів) від МКЧХ;

- 10 вересня 2020 року на тимчасово окуповану територію Донецької області через КПВВ “Новотроїцьке” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді будівельних матеріалів) від УВКБ ООН;

- 11 вересня 2020 року на тимчасово окуповану територію Донецької області через КПВВ “Новотроїцьке” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді будівельних матеріалів) від МКЧХ;

- 16 вересня 2020 року на тимчасово окуповану територію Донецької області через КПВВ “Новотроїцьке” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді медичних товарів та устаткування, будівельні матеріалів та інструментів, а також обладнання) 

від УВКБ ООН;

- 17 вересня 2020 року на тимчасово окуповану територію Донецької області через КПВВ “Новотроїцьке” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді будівельних матеріалів та обладнання) від МКЧХ;

- 18 вересня 2020 року на тимчасово окуповану територію Донецької області через КПВВ “Новотроїцьке” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді будівельних матеріалів, обладнання, гігієнічних та продуктових наборів) від МКЧХ;

- з 23 по 24 вересня 2020 року на тимчасово окуповану територію Донецької області через КПВВ “Новотроїцьке” переміщено гуманітарну допомогу ((у вигляді будівельних матеріалів та обладнання) від МКЧХ;

- з 24 по 25 вересня 2020 року на тимчасово окуповану територію Донецької області через КПВВ “Новотроїцьке” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді будівельних матеріалів, гігієнічних наборів та продуктових наборів) від МКЧХ;

- з 30 вересня по 02 жовтня 2020 року на тимчасово окуповану територію Донецької області через КПВВ “Новотроїцьке” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді будівельних матеріалів, гігієнічних наборів та продуктових наборів) від МКЧХ;

- 01 жовтня 2020 року на тимчасово окуповану територію Луганської області через КПВВ “Станиця Луганська” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді товарів медичного призначення) від МКЧХ;

- 07 жовтня 2020 року на тимчасово окуповану територію Луганської області через КПВВ “Станиця Луганська” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді медичних товарів та медичних засобів індивідуального захисту) від УВКБ ООН;

- з 07 по 08 жовтня 2020 року на тимчасово окуповану територію Донецької області через КПВВ “Новотроїцьке” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді теплиць, будівельних матеріалів (шифер, пластикові труби, листи оцинковані), та 

матраців) від МКЧХ;
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 09 жовтня 2020 року на тимчасово окуповану територію Донецької області через КПВВ “Новотроїцьке” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді будівельних матеріалів (шифер, оцинкований лист, руберойд), гігієнічних та продуктових 

наборів) від МКЧХ;

- 15 жовтня 2020 року на тимчасово окуповану територію Донецької області через КПВВ “Новотроїцьке” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді виробів медичного призначення, будівельних матеріалів, товарів домашнього вжитку) від 

УВКБ ООН;

- 16 жовтня 2020 року на тимчасово окуповану територію Донецької області через КПВВ “Новотроїцьке” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді будівельних матеріалів (оцинкований лист, руберойд), гігієнічних наборів, товарів медичного 

та вуликів) від МКЧХ;

- 21 жовтня 2020 року на тимчасово окуповану територію Луганської області через КПВВ “Станиця Луганська” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді товарів медичного призначення) від МКЧХ;

- з 21 по 23 жовтня 2020 року на тимчасово окуповану територію Донецької області через КПВВ “Новотроїцьке” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді продуктових наборів та будівельних матеріалів (шифер)) від МКЧХ;

- 22 жовтня 2020 року на тимчасово окуповану територію Донецької області через КПВВ “Новотроїцьке” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді гігієнічних наборів та товарів, засобів медичного призначення та засобів домашнього вжитку) 

від Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні (далі – МОМ);

- 22 жовтня 2020 року на тимчасово окуповану територію Донецької області через КПВВ “Новотроїцьке” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді засобів медичного призначення) від ЮНІСЕФ;

- 22 жовтня 2020 року на тимчасово окуповану територію Донецької області через КПВВ “Новотроїцьке” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді будівельних матеріалів (шифер, руберойд), матраців та кутових диванів) від МКЧХ;

- 27 жовтня 2020 року на тимчасово окуповану територію Донецької області через КПВВ “Новотроїцьке” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді будівельних матеріалів (шифер, руберойд, пластикові труби, металеві листи), гігієнічних 

товарів (пральний порошок), насосів та теплиць) від МКЧХ;

- з 29 по 30 жовтня 2020 року на тимчасово окуповану територію Донецької області через КПВВ “Новотроїцьке” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді продуктових наборів, медичних засобів індивідуального захисту та модуль-

контейнерів) від МКЧХ;

- 03 листопада 2020 року на тимчасово окуповану територію Донецької області через КПВВ “Новотроїцьке” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді будівельних матеріалів (шифер, деревина), медичних засобів індивідуального захисту) від 

МКЧХ;

- 05 листопада 2020 року на тимчасово окуповану територію Луганської області через КПВВ “Станиця Луганська” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді медичних товарів, медичних засобів індивідуального захисту та речей) від УВКБ 

ООН;

- 05 листопада 2020 року на тимчасово окуповану територію Донецької області через КПВВ “Новотроїцьке” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді продуктових наборів) від МКЧХ;

- з 11 по 13 листопада 2020 року на тимчасово окуповану територію Донецької області через КПВВ “Новотроїцьке” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді продуктових та гігієнічних наборів, товарів медичного призначення ) від МКЧХ;

- 12 листопада 2020 року на тимчасово окуповану територію Донецької області через КПВВ “Новотроїцьке” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді продуктових наборів) від УВКБ ООН;

- 17 листопада 2020 року на тимчасово окуповану територію Донецької області через КПВВ “Новотроїцьке” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді гігієнічних засобів та насосів) від МКЧХ;

- 18 листопада 2020 року на тимчасово окуповану територію Донецької області через КПВВ “Новотроїцьке” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді товарів медичного призначення) від МКЧХ;

- 19 листопада 2020 року на тимчасово окуповану територію Донецької області через КПВВ “Новотроїцьке” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді будівельних матеріалів, меблів, канцелярського приладдя та спортивного інвентарю) від 

УВКБ ООН;

- 19 листопада 2020 року на тимчасово окуповану територію Донецької області через КПВВ “Новотроїцьке” переміщено

гуманітарну допомогу (у вигляді товарів медичного призначення) від МКЧХ;

 з 25 по 26 листопада 2020 року на тимчасово окуповану територію Донецької області через КПВВ “Новотроїцьке” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді гігієнічних засобів, будівельних матеріалів, меблів, канцелярського приладдя та 

спортивного інвентарю) від УВКБ ООН;

- 27 листопада 2020 року на тимчасово окуповану територію Донецької області через КПВВ “Новотроїцьке” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді будівельних матеріалів (штапики, цвяхи) продуктових та гігієнічних наборів) від МКЧХ;

- 02 грудня 2020 року на тимчасово окуповану територію Донецької області через КПВВ “Новотроїцьке” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді товарів медичного призначення, продуктових та гігієнічних наборів) від МКЧХ;

- 02 грудня 2020 року на тимчасово окуповану територію Донецької області через КПВВ “Новотроїцьке” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді товарів медичного призначення) від МКЧХ;

- 03 грудня 2020 року на тимчасово окуповану територію Донецької області через КПВВ “Новотроїцьке” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді гігієнічних товарів,) від МОМ;

- 09 грудня 2020 року на тимчасово окуповану територію Донецької області через КПВВ “Новотроїцьке” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді товарів медичного призначення) від МКЧХ;

- 10 грудня 2020 року на тимчасово окуповану територію Донецької області через КПВВ “Новотроїцьке” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді гігієнічних засобів та товарів медичного призначення) від ЮНІСЕФ;

- 16 грудня 2020 року на тимчасово окуповану територію Донецької області через КПВВ “Новотроїцьке” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді товарів медичного призначення) від МКЧХ;

- з 22 по 24 грудня 2020 року на тимчасово окуповану територію Донецької області через КПВВ “Новотроїцьке” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді у вигляді гігієнічних засобів, засобів медичного призначення, медичного обладнання) 

від УВКБ ООН;

- 24 грудня 2020 року на тимчасово окуповану територію Донецької області через КПВВ “Новотроїцьке” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді холодильників) від ЮНІСЕФ;

- 25 грудня 2020 року на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей через КПВВ “Новотроїцьке” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді продуктових та гігієнічних наборів) від релігійної організації “Місія 

Синодальний відділ у справах сім’ї Української православної церкви”;

- 29 грудня 2020 року на тимчасово окуповану територію Донецької області через КПВВ “Новотроїцьке” переміщено гуманітарну допомогу (у вигляді холодильників) від ЮНІСЕФ.

Відповідна допомога призначена для цивільного населення, яке проживає на тимчасово окупованих територіях відповідних областей, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації 

встановили та здійснюють загальний контроль. Мінреінтеграції на постійній основі надає необхідне сприяння міжнародним гуманітарним організаціям у направленні гуманітарної допомоги на тимчасово окуповані території України.

МЗС 

Сенат і Палата представників Конгресу США схвалили пакет бюджетних законів, які передбачають надання Україні безпекової допомоги в 2021 р. по лінії Пентагону (“Ініціатива безпекової допомоги Україні”) та Держдепартаменту (“Програма 

міжнародного військового фінансування”) у розмірі 390 млн. дол. (на 25 млн. дол. більше, ніж у 2020 р.). Підписано Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом ФРН про фінансове співробітництво за проєктом “Житлові приміщення для 

внутрішньо переміщених осіб”. Обсяг фінансування – 25,5 млн. євро. Німецьким урядом виділено додаткових 2 млн. євро на підтримку гуманітарних заходів на сході України, зокрема, забезпечення населення чистою питною водою, покращення 

медичного обслуговування, підтримку і оснащення лікарень, пошук зниклих осіб та воз’єднання сімей. 30.11.2020 передано гуманітарну допомогу Міністерства оборони Німеччини Головному військовому клінічному шпиталю Міністерства 

оборони України у Києві на суму близько 130 000 євро, у тому числі 20 мобільних апаратів штучної вентиляції легень, 1 000 респіраторів, 20 тисяч захисних масок, 1 500 захисних окулярів, термометри, дезінфекційні засоби та захисні рукавички. 

Залучено фінансову допомогу Франції з метою відновлення інфраструктури постраждалих від російської агресії областей України: підписано фінансову угоду, яка дозволила розпочати практичну реалізацію проєкту з модернізації системи 

питного водопостачання у м. Маріуполь відповідно до міжурядової угоди про офіційну підтримку Францією інвестиційного проекту у сфері питної води за участю Маріупольської міської ради. Мета угоди – забезпечити якісною питною водою 

майже 500 тис. жителів, мінімізувати втрати води. За проектом кошти у розмірі 64 млн. євро надає Уряд Франції – на 30 років з 10-річним пільговим періодом, за ставкою 0,08% річних. Це близько 65% вартості проекту. Решту фінансування буде 

забезпечено з інших джерел. Розглядається можливість започаткування аналогічного проекту із водозабезпечення у Луганській обл. 10.12.2020 Литва виділила 100 тис. євро гуманітарної допомоги Україні. Відповідні кошти будуть передані 

Міжнародному комітету Червоного Хреста (МКЧХ). Таким чином, загальний обсяг виділеної Литвою допомоги Україні протягом 2020 року становить 140 тис. євро. У листопаді 2020 року Уряд Нідерландів прийняв рішення про виділення 4 млн 

євро на проведення у 2020-2024 рр. робіт з розмінування території Донбасу фахівцями неурядової організації «The HALO Trust» та визначив Україну однією з пріоритетних країн програми з розмінування. Відбувалося залучення потенціалу 

організацій системи ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста для підтримки зусиль України, спрямованих на подолання COVID-19, мінімізацію соціально-економічних наслідків пандемії, в т.ч для потреб допомоги постраждалому 

населенню на тимчасово окупованих територіях на Донбасі. Органами системи ООН виділено 121,6 млн. дол. США на цілі гуманітарної діяльності в Україні, з них 43 млн. дол. США – на протидію поширенню, профілактику та боротьбу із 

соціально-економічними наслідками пандемії COVID-19 в нашій країні.
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збереження міжнародного консенсусу щодо 

необхідності посилення політико-

дипломатичного тиску на Російську 

Федерацію з метою звільнення тимчасово 

окупованих територій України, а також 

звільнення незаконно утримуваних в 

Російській Федерації громадян України

31/12/2020 МЗС

Мін'юст

Виконується.

Забезпечено збереження позиції ЄС щодо продовження політико-дипломатичного тиску на Російську Федерацію з метою звільнення тимчасово окупованих територій України, а також звільнення незаконно утримуваних РФ громадян України. 

Відповідну позицію ЄС відображено у Спільній заяві за результатами 22-го Саміту Україна-ЄС (6 жовтня 2020 року).   

17 грудня 2020 р. Радою ЄС ухвалено рішення щодо подовження секторальних санкцій проти РФ до 31 липня 2021 року.  

Забезпечено взаємодію з Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини, зокрема Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, з метою фіксування порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права Росією на тимчасово 

окупованих нею територіях України, а також ефективне інформування інституцій ООН, Ради Європи, ОБСЄ та ЮНЕСКО про триваючу російську агресію, зокрема, як під час зустрічей з офіційними представниками організацій, так і шляхом 

виголошення та розповсюдження відповідних заяв у рамках регулярних засідань їх головних органів.

Під час інтерактивного діалогу,  який 1 жовтня Рада ООН з прав людини провела на виконання резолюції РПЛ 41/25 в рамках своєї 45-ї сесії, Перша заступниця Міністра закордонних справ України Е.А.Джапарова наголосила на жахливих 

наслідках російської агресії проти України та навела нові факти численних порушень прав людини, які продовжує чинити російська окупаційна влада на українських територіях Донбасу та в Криму; окремий наголос було зроблено на становищі 

незаконно ув’язнених Росією українських громадян.

Оприлюднено доповідь Генерального секретаря ООН про ситуацію з правами людини в Криму (8 жовтня 2020), в якій міститься заклик до РФ, як країни окупанта, забезпечувати виконання вимог міжнародного права, що стосуються окупованих 

територій.

30 листопада оприлюднено підготовлену Моніторинговою Місією ООН з прав людини доповідь «Оновлена інформація щодо ситуації у сфері прав людини в Україні». Оновлена інформація стосується, зокрема, окупованих Росією територій 

Криму та Донбасу.

11 грудня оприлюднено тематичну доповідь Управління Верховного комісара ООН з прав людини «Вплив COVID на права людини в Україні», в якій особлива увага приділяється впливу COVID-19 на населення, що продовжує страждати від 

окупації Росією Криму та її агресивних дій на окупованій частині території Донбасу.  

У ході проведення Радою ООН з прав людини у змішаному форматі Інтерактивного діалогу щодо України Перша заступниця Міністра закордонних справ України Е.Джапарова, привернула увагу до «Кримської платформи» як механізму, що 

посилить ефективність міжнародної відповіді на загрози, які несе російська окупація Криму, закликавши країни приєдналися до зазначеного формату. Е.Джапарова привітала висновок Прокурора Міжнародного кримінального суду про те, що суд 

має юрисдикцію розглянути справу щодо ситуації в Україні по суті і готовий розпочати розслідування (18 грудня).

Переобрання України до складу Ради ООН з прав людини з мандатом на 2021-2023 роки (13 жовтня) сприятиме активному розгляду ситуації з правами людини на окупованих територіях України.

В ЮНЕСКО під час 11-ї (жовтень) інформаційної зустрічі, присвяченої ситуації на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та м.Севастополь, оприлюднено спільну заяву на підтримку України.

Доведено сигнали щодо триваючої збройної агресії РФ проти України та системні переслідування агресором осіб, незгодних з окупацією Росією частини території України у ході виступу першої заступниці Міністра Е.Джапарової на 130-му 

засіданні Комітету міністрів Ради Європи на рівні міністрів закордонних справ (2 листопада) та під час розмови Міністра Д.Кулеби з Генеральною секретаркою РЄ (23 жовтня).

У рамках візиту в Україну Президента Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) П.Маурера були обговорені питання доступу МКЧХ до полонених на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях, подальшого 

залучення МКЧХ до процесів взаємного звільнення полонених, гуманітарного розмінування тощо (2-7 листопада).

Інформацію про переслідування російською окупаційною адміністрацію представників кримськотатарського народу, у тому числі щодо незаконно їх утримування в місцях позбавлення волі, було доведено до міжнародної спільноти Першою 

заступницею Міністра під час її участі у 13-й сесії Експертного механізму з прав корінних народів (2 грудня). Протягом звітного періоду (жовтень-грудень 2020 року) на регулярній основі відбувались пленарні засідання Форуму безпекового 

співробітництва (ФБС) та Постійної Ради (ПР) ОБСЄ, в ході яких увага держав-учасниць ОБСЄ постійно приверталась до широкого кола проблем, що були спричинені російською агресією та тимчасовою окупацією РФ українських територій. Під 

час пленарних засідань ФБС та спільних засідань ФБС та ПР ОБСЄ значну увагу міжнародних партнерів України було зафіксовано на фактах прямої участі РФ у збройному конфлікті на сході України в якості повноцінного учасника конфлікту. 

Зокрема, до відома міжнародних партнерів було доведено інформацію про триваючі збройні провокації з боку НЗФ, незаконні нічні конвої РФ, які перетинають непідконтрольну ділянку російсько-українського кордону в порушення 

територіальної цілісності та суверенітету України, а також інші порушення Мінських домовленостей та рішення ТКГ від 22 липня 2020 року. Під час виступів та дискусій значну увагу було приділено проблемі створення Російською Федерацією 

«сірих зон», щодо яких не відбувається обмін військовою інформацією та на території яких не проводиться верифікаційна діяльність, а також проведенню РФ деструктивної політики з розмивання міжнародних режимів контролю над звичайними 

озброєннями.

МЗС проводить міжнародну кампанію у зв’язку із ненаданням РФ належного медичного лікування хворим на COVID-19 політичним в'язням. 18 грудня це питання було порушене в рамках Інтерактивного діалогу щодо України в Раді прав людини 

ООН. 

Продовжено роботу з реалізації ініціативи адвокаційного менторства іноземних публічних осіб над дев’ятьма громадянськими журналістами – політв’язнями РФ. Згоду долучитись до цієї ініціативи надала депутат ЄП Анна Фотига. Їй передане 

офіційне запрошення Міністра Дмитра Кулеби разом із інформацією щодо ситуації зі свободою ЗМІ в Криму та персональною історією Сервера Мустафаєва.  Попередню згоду також надали Рупрехт Поленц (Німеччина), Бернар-Анрі Леві 

(Франція) та Френсіс Фукуяма (США). Триває діалог з іншими потенційними менторами. 

144 До абзацу п'ятого 

підпункту "а" 

пункту 12 статті 1

протидії спробам Російської Федерації 

легітимізувати окупацію та анексію 

Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя, консолідації позиції 

міжнародного співтовариства щодо 

незмінності статусу Автономної Республіки 

Крим як невід'ємної складової частини 

України

31/12/2020 МЗС

Мін'юст

Виконується.

МЗС запобігло спробам РФ використати інструментарій міжнародних організацій для послаблення під приводом боротьби з пандемією санкцій, запроваджених у зв’язку із збройною агресією РФ проти України. Завдяки зусиллям української 

сторони питання російської агресії проти України продовжує перебувати на порядку денному Генеральної Асамблеї ООН та Ради Безпеки ООН та керівних органах інших міжнародних організацій. 

Під час 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН ухвалено резолюції «Ситуація з правами людини в АР Крим та м. Севастополь, Україна» (16 грудня) і «Проблема мілітаризації АР Крим та м. Севастополь, Україна, а також частин Чорного і 

Азовського морів» (7 грудня).

Доведено до міжнародної спільноти відповідні сигнали під час виступу Міністра Д.Кулеби на 27-му засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ (3 грудня); у ході проведеного на його полях інформаційного заходу «Міжнародна відповідь на 

окупацію Криму: наступні кроки» (3 грудня); та за участі Першої заступниці МЗС України Е.Джапарової на полях 75-ї сесії ГА ООН віртуальних тематичних заходів «Мілітаризація Криму: загроза глобальній безпеці» та щодо ситуації з правами 

людини у тимчасово окупованій РФ АР Крим та м. Севастополь (3 листопада).

МЗС вжило превентивних кроків та зірвало спробу РФ легітимізувати представників так званих “днр” “лнр” шляхом залучення їх до дискусії РБ ООН за формулою Аррія 2 грудня 2020 р. З метою недопущення акредитацій представників РОА та 

ЗМІ тимчасово окупованого Криму, підготовлено та передано до секретаріатів міжнародних організацій оновлені списки представників РОА та ЗМІ ТОТ АР Крим. 

Забезпечено проведення Восьмого раунду консультацій Україна-ЄС щодо правових наслідків тимчасової окупації Криму та м. Севастополь. Здійснено презентацію інституціям ЄС основних аспектів «Кримської платформи», обговорено 

проблематику практичного залучення ЄС до її реалізації. З метою забезпечення притягнення до відповідальності осіб, винних у масових порушеннях прав людини на тимчасово окупованій території Криму, та за підсумками консультацій Україна-

ЄС з питань правових наслідків тимчасової окупації АРК та м.Севастополь стороні ЄС передано відповідні списки представників окупаційної влади РФ в Криму, підготовлені Прокуратурою АРК, з метою можливого запровадження санкцій у 

рамках нового глобального правозахисного механізму ЄС.  

Нікарагуанській стороні передано ноту з вимогою скасувати неправомірне рішення про започаткування почесного консульства цієї держави на тимчасово окупованій території АР Крим. Проведено зустрічі Посла України в США з Генеральним 

секретарем Організації Американських Держав та Послом Нікарагуа з метою донесення позиції української сторони стосовно відкриття почесного консульства цієї країни в тимчасово окупованому Криму.

37



145 До абзацу шостого 

підпункту "а" 

пункту 12 статті 1

забезпечення фіксації порушень Російською 

Федерацією її зобов'язань за міжнародним 

правом, притягнення Російської Федерації 

до міжнародно- правової відповідальності 

за шкоду, завдану державі Україна, її 

громадянам та юридичним особам 

внаслідок збройної агресії Російської 

Федерації, відновлення порушених прав та 

відшкодування завданих збитків;

31/12/2020 Мін'юст

МЗС

МВС

Національна поліція

Виконується. 

Мін'юстом постійно забезпечується підтримання в Європейському суді з прав людини (далі – ЄСПЛ) міждержавних справ, які стосуються скарг України про порушення Російською Федерацією прав та свобод людини, гарантованих Конвенцією 

про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколами до неї (далі – Конвенція), а саме:

 - «Україна проти Росії (щодо Криму)» за № 20958/14;

 - «Україна проти Росії (щодо східної України)» за № 8019/16;

 - «Україна проти Росії (II)» (щодо викрадення дітей-сиріт) за № 43800/14;

 - «Україна проти Росії» за № 38334/18 (щодо політичних в’язнів);

 - «Україна проти Росії» за заявою № 55855/18 (щодо захоплення українських моряків).

При цьому, 11.09.2019 під час усних слухань Великою палатою ЄСПЛ у справі «Україна проти Росії» (щодо Криму) за № 20958/14, представниками України було представлено позицію Уряду України щодо прийнятності зазначеної заяви. 

08.11.2019 Урядом України надано письмову позицію для усних слухань у справі «Україна проти Росії» за № 8019/16 щодо подій на Донбасі. 

Листом від 27.11.2020 року Європейський суд з прав людини (далі – Європейський суд) повідомив Уряд України про рішення Великої Палати об’єднати заяви «Україна проти Росії (щодо східної України)» за № 8019/16, «Україна проти Росії» за 

№ 43800/14 (щодо викрадених дітей-сиріт) та «Нідерланди проти Росії» за № 28525/20 (щодо збиття літака МН-17 у липні 2014 року над тимчасово окупованою територією Донецької області) в одну справу «Україна та Нідерланди проти Росії» 

(за номерами 8019/16, 43800/14, 28525/20). Відтак, станом на 30.11.2020 у провадженні Європейського суду перебуває 4 міждержавні заяви України, а саме: - «Україна проти Росії (щодо Криму)» за № 20958/14; - «Україна та Нідерланди проти 

Росії» за номерами 8019/16, 43800/14, 28525/20, яка стосується подій на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей; - «Україна проти Росії» за № 38334/18 щодо політичних в’язнів; - «Україна проти Росії» за № 55855/18 

щодо захоплених моряків.

Протягом 2020 року здійснено збір матеріалів та документів щодо порушення Росією прав та свобод людини на тимчасово окупованих територіях України для підтримання міждержавних справ України проти Російської Федерації у 

Європейському суді з прав людини (далі – ЄСПЛ). Зокрема, отримано доказову базу для підтримання міждержавних справ від Офісу Генеральної прокуратури, Служби безпеки України, Генерального штабу Збройних Сил України, Міністерства 

оборони України, Служби зовнішньої розвідки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, Постійного представництва Президента в Автономній 

Республіці Крим, Міністерства культури України, Міністерства соціальної політики України.

На її основі підготовлено коментарі для підтримання міждержавних справ у ЄСПЛ, зокрема «Україна та Нідерланди проти Росії» за №№ 8019/16, 43800/14, 28525/20 (до рішення ЄСПЛ від 27 листопада 2020 р. про об’єднання міждержавних 

справ України та Королівства Нідерландів проти Росії – «Україна проти Росії (щодо східної України)» за № 8019/16). 07 грудня 2020 р. зазначену інформацію разом з відповідною доказовою базою направлено ЄСПЛ.

МЗС

Продовжується робота над оновленим Меморандумом України у справі щодо прав прибережної держави в Чорному та Азовському морях і у Керченській протоці (Україна проти Російської Федерації), яка розглядається арбітражним трибуналом, 

утвореним відповідно до Конвенції ООН з морського права. Забезпечено взаємодію з Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), зокрема Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, з метою фіксування порушення 

прав людини та міжнародного гуманітарного права Росією на тимчасово окупованих нею територіях України. 22 вересня представлено 30-ю доповідь УВКПЛ щодо ситуації з правами людини в Україні.

12 листопада 2020 року Арбітражний трибунал у справі щодо затримання трьох українських військово-морських суден та двадцяти чотирьох членів їхніх екіпажів виніс рішення щодо біфуркації провадження. Справа розглядатиметься у два етапи: 

спочатку Арбітражний трибунал розгляне попередні заперечення Російської Федерації на юрисдикційній стадії, а потім перейде до розгляду справи по суті.   

146 До абзацу другого 

підпункту "б" 

пункту 12 статті 1

Вжити заходів стосовно забезпечення сталої 

міжнародної підтримки стратегічного курсу 

держави на набуття повноправного членства 

України в Європейському Союзі та в 

Організації Північноатлантичного договору: 

здійснення діалогу з Європейським Союзом 

та його державами-членами щодо 

зближення позицій України та 

Європейського Союзу з питань 

міжнародного та регіонального 

співробітництва у сферах, що становлять 

взаємний інтерес, забезпечення підтримки 

України у процесі впровадження реформ

31/12/2020 Віце-прем'єр-міністр з 

питань європейської та 

євроатлантичної 

інтеграції України

МЗС

Виконується.

06.10.2020 відбувся 22-ий Саміт Україна – ЄС. В ході Саміту окреслено подальші кроки поглиблення економічної інтеграції та політичної асоціації України з ЄС. На Саміті українська делегація представила та передала Стороні ЄС бачення щодо 

оновлення Угоди про асоціацію, передусім у частині ПВЗВТ та секторальної взаємодії. Оновлення Угоди має на меті створити умови для поступової інтеграції України у внутрішній ринок ЄС.

В рамках 22-го саміту Україна – ЄС підписала низку важливих Угод, які спрямовані на поглиблення європейської інтеграції України:

Угода між Урядом України та Європейською Комісією про фінансування заходу “Програма ЄС “Міцні регіони”, загальний внесок ЄС в рамках Угоди складає 30 млн. євро.

Угода між Урядом України та Європейською Комісією про  фінансування заходу “Механізм розвитку громадянського суспільства України”, загальний внесок ЄС в рамках Угоди складає 20 млн. євро.

Угода між Урядом України та Європейською Комісією про  фінансування заходу “Кліматичний пакет для стабільної економіки: (CASE) в Україні”, загальний внесок ЄС в рамках Угоди складає 10 млн. євро.

Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком (проект «Енергоефективність громадських будівель в Україні»). Загальний обсяг коштів позики ЄІБ в рамках Угоди складає 300 млн. євро.

Гарантійна угода між Урядом України та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ)  «Логістична мережа (Модернізація та цифровізація Укрпошти)», загальний обсяг коштів позики для реалізації Проєкту становить 30 млн євро. 

7-9.07.2020 здійснено візит Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України О. Стефанішиної до м. Брюсселя, в рамках якого Стороні ЄС передано проект позиційного документу щодо очікуваних результатів 

Двадцять другого Саміту Україна - Європейський Союз.

08.04.2020 ЄС оголосив про виділення 190 млн. євро підтримки Україні.  9 липня 2020 року отримано 11,5 млн євро, як третій варіативний та четвертий фіксований транш фінансових ресурсів бюджетної підтримки ЄС, наданих в рамках Угоди 

про фінансування програми “Підтримка комплексного реформування державного управління в Україні”, укладеної між Урядом України та Європейським Союзом 19 грудня 2016 року.

Отримано другий транш четвертої програми макрофінансової допомоги Україні (500 млн. євро) 10 червня 2020 р. Міжнародні договори щодо надання Україні нової "виняткової" програми макрофінансової допомоги на 1,2  млрд. євро підписано  

23 липня 2020 р. (ратифіковано Законом України 25.08.2020 № 825-ІХ), перший транш у сумі 600 млн. євро отримано 10 грудня 2020 р.

МЗС

24.07.2020 відбулося Чотирнадцяте засідання Постійної українсько-литовської комісії з питань європейської інтеграції під співголовуванням Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України О.Стефанішиної та 

Міністра закордонних справ Литви Л.Лінкявічюса, у ході якої отримано запевнення Литви щодо підтримки європейської інтеграції України та впровадження реформ. Засідання підтвердило близькість позицій України і Литви з питань 

міжнародного та регіонального співробітництва.

Забезпечено підтримку України у процесі впровадження реформ, що зафіксовано у Спільній заяві за результатами 22-го Саміту Україна-ЄС (6 жовтня 2020 року).  9 грудня 2020 року Євросоюз надав Україні перший транш у рамках надзвичайної 

програми макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн. євро.

147 До абзацу 

третього 

підпункту "б" 

пункту 12 статті 1

розроблення з урахуванням поточного стану 

співробітництва пропозицій для перегляду 

виконання Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони, 

ратифікованої Законом України від 16 

вересня 2014 року № 1678—VII

31/12/2020 Віце-прем'єр-міністр з 

питань європейської та 

євроатлантичної 

інтеграції України

Мінекономіки

МЗС

Виконується.

1. За результатами зустрічей, проведених на полях 5-го засідання Комітету асоціації Україна-ЄС (04-06.11.2019), Сторона ЄС запропонувала не обмежувати дискусію щодо можливого оновлення торговельної частини Угоди про асоціацію 

рамками ст. 29 “Скасування ввізного мита” Угоди та відповідними додатками. У ході 4-го засідання Комітету асоціації у торговельному складі (18-19.11.2019) з ЄС обговорено питання щодо започаткування неофіційного переговорного процесу 

щодо оновлення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у частині ПВЗВТ, а також проведення спільної оцінки імплементації ПВЗВТ з метою виявлення нереалізованого потенціалу двосторонньої торгівлі та формулювання рекомендацій щодо 

збалансованого перегляду параметрів ПВЗВТ в інтересах обох сторін. Висвітлено підходи України до перегляду Угоди про асоціацію, які б враховували необхідність перегляду митних тарифів і обсягів квот, поглиблення співпраці у сфері 

електронної торгівлі, транспортних та фінансових послуг. 

2. На засіданні Уряду 20.11.2019 прийнято рішення про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів від 25.10.2017 № 1106 щодо оновлення плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Прийнято Закон України від 

05.12.2019 № 345-IX "Про ратифікацію Угоди у формі обміну листами між Україною та Європейським Союзом про внесення змін до торговельних преференцій щодо м'яса птиці та переробленого м'яса птиці, передбачених Угодою про асоціацію 

між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони". 

3. Впродовж січня-лютого 2020 року Мінекономіки за підтримки МЗС досягнуто домовленості з Єврокомісією щодо формування оптимального алгоритму дій для початку процесу консультацій з перегляду положень  Угоди про асоціацію 

протягом другого півріччя 2020 року.

4. Із Стороною ЄС узгоджується редакція Додатків до Угоди, що потребують актуалізації, Мінекономіки напрацьовує пакет пропозицій щодо оновлення тарифних та нетарифних зобов’язань у сфері торговельного співробітництва з ЄС.

5. За результатами відеоконференції Міністра закордонних справ України Д.Кулеби з Комісаром ЄС з питань сусідства і розширення О.Варгеї 14 травня досягнуто домовленості про прискорення роботи з оновлення Угоди про асоціацію в частині 

параметрів Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС з урахуванням переданих до Європейської комісії пропозицій української сторони.

 Відповідні сигнали включено до проекту Спільної декларації 22-го Саміту Україна-ЄС.

За підсумками 22-го Саміту Україна – ЄС 6 жовтня 2020 року Сторони відзначили прогрес щодо оновлення додатків до Угоди про асоціацію стосовно навколишнього середовища, клімату, а також привітали прагнення України наблизити свою 

політику та законодавство до Європейського зеленого курсу

6. Віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції поінформувала Керівника Офісу Президента листом від 31.12.20 № 46563/18/1-20 щодо перегляду виконання Угоди про асоціацію відповідно до статті 481.
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148 До абзацу 

четвертого 

підпункту "б" 

пункту 12 статті 1

забезпечення підтримки Європейським 

Союзом та його державами- членами 

подальшої секторальної інтеграції України 

з ЄС, зокрема у сферах енергетики, 

цифрової економіки, з питань митної 

справи, розвитку співробітництва у сфері 

юстиції, свободи та безпеки

31/12/2020 Віце-прем'єр-міністр з 

питань європейської та 

євроатлантичної 

інтеграції України

МЗС

Мінекоенерго

Мінцифри

ДМС

Мін'юст

Мінекономіки

Виконується.

За результатами Ради асоціації 28.01.20 Сторони погодилися продовжувати поглиблення економічної інтеграції і регуляторної адаптації України з ЄС у таких секторах як цифрова економіка, сприяння торгівлі, митне співробітництво, юстиція і 

внутрішні справи, у рамках Угоди про асоціацію. ЄС підтвердив підтримку в цих напрямках, включаючи фінансову допомогу, яка залишається пов’язаною з чітким прогресом у реформах.

Сфера юстиції, свободи та безпеки.  Проведено 08.07.2020 шосте засідання Підкомітету з питань юстиції, свободи та безпеки Комітету асоціації між Україною та ЄС у форматі відеоконференції Брюссель – Київ.   За результатами проведення 

шостого засідання Підкомітету з питань юстиції, свободи та безпеки Комітету асоціації між Україною та ЄС Сторонами був розроблений проєкт операційних висновків зазначеного засідання з урахуванням пропозицій Сторони ЄС. 

За результатами шостого засідання Підкомітету «Юстиція, свобода та безпека» Комітету асоціації між Україною та ЄС, делегація ЄС позитивно оцінила співпрацю у сфері юстиції, свободи та безпеки. Консолідована дорожня карта для 

поглиблення співпраці у галузі юстиції, свободи та безпеки. Практичний результат до 2025 року (далі - Консолідована дорожня карта) є комплексним документом, який розширює співпрацю сторін та містить завдання, які спрямовані на 

досягнення принципів встановлених Угодою про асоціацію.

Метою розділу є формування довіри до української судової системи всередині країни та серед міжнародних партнерів; розширення загальноєвропейського простору справедливості та безпеки, який гарантував би стійкий розвиток 

міжособистісних відносин та ділових зв’язків між громадянами України та ЄС; взаємне визнання та довіра до судових рішень, винесених в Україні та державах-членах ЄС, а також створення умов для їх належного виконання.

З огляду на це, Україна підготувала пропозиції щодо підвищення ефективності взаємодії у сфері юстиції, свободи, безпеки.

Консолідована дорожня карта  базується на секторальному підході та включає такі напрями: Захист персональних даних, Співробітництво у сфері міграції, притулку та управління кордонами, Співробітництво у сфері міграції, притулку та 

управління кордонами, Кібербезпека та захист інформації,

Реформа юстиції та правове співробітництво. 

Мін'юстом направлено лист до заінтересованих органів щодо погодження тексту Консолідованої дорожньої карти. За результатами опрацювання Консолідованої дорожньої карти Міністерством юстиції було отримано пропозиції до тексту та 

структури документу, що потребують додаткового погодження. Консолідовану дорожню  карту  було доопрацьовано з урахуванням пропозицій МЗС, в яких враховано сигнали ЄС щодо співпраці у сфері юстиції, свободи та безпеки, та пропозицій 

Офісу Генерального прокурора, Вищої ради правосуддя, АРМА.

З метою обговорення та доопрацювання проєкту Консолідованої дорожньої карти  Міністерство юстиції в період з 07.09.2020 року по 11.09.2020 року організувало засідання тематичних груп щодо широкого публічного обговорення блоків Плану 

дій з залученням представників громадянського суспільства. За результатами обговорень документ було надіслано на повторне погодження до залучених органів, з метою подальшого направлення тексту Консолідованої дорожньої карти стороні 

ЄС.

Наразі, Міністерством юстиції спільно з МЗС розпочато консультації зі стороною ЄС щодо формату співробітництва у сфері юстиції, свободи та безпеки у рамках запропонованої Консолідованої дорожньої карти.                                  

13.11.2020 року у форматі відеоконференції було проведено Шосте засідання Комітету асоціації між Україною та ЄС.  До складу української делегації входила Валерія Коломієць, заступник Міністра юстиції України з питань європейської 

інтеграції. Українська Сторона проінформувала Сторону ЄС про кроки, спрямовані на впровадження системних галузевих реформ, також Україна поінформувала про досягнутий прогрес в імплементації Угоди про асоціацію. Сторони також 

обговорили питання співробітництва у сфері юстиції, свободи та безпеки, зокрема судову реформу, захист прав людини, запобігання і протидію корупції та інші питання внутрішньополітичних реформ. В той же час, стороною ЄС зазначено, що 

існує небезпека фокусування на інших документах, що спотворює сприйняття вже існуючого співробітництва. Крім того, існує вірогідність, що така відповідь сторони ЄС була обумовлена затвердженням нових напрямків співпраці з третіми 

країнами з безпекових питань. З урахуванням зазначеного, подальша робота призупинена та може бути відновлена після відповідного сигналу сторони ЄС.

Сфера митної справи.  Прийнято: 1) Закон України від 17.10.2019 № 202-IX "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України"; 2) Закон 

України від 02.10.2019 № 141-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів»; 3) Закон України від 12.09.2019 № 78-IX «Про режим спільного транзиту та 

запровадження національної електронної транзитної системи». 

Ведеться робота з практичної імплементації прийнятих законів, зокрема, безкоштовно передано програмне забезпечення NCTS. За результатами 4-го засідання Комітету асоціації у торговельному складі домовлено про підтримку ЄС щодо 

наближення національного законодавства до Митного кодексу ЄС, а також початку консультацій щодо взаємного визнання авторизованих економічних операторів (далі - АЕО).

Разом з програмою EU4PFM в координації з Європейською Комісією підготовлено Дорожню карту розгортання програми АЕО в Україні, яку 18-19.11.2019 презентовано та направлено до Європейській Комісії (DG TAXUD). 

Сфера енергетики. Прийнято: 1) Закон України від 31.10.2019 № 264-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу»; 2) Закон України 18.09.2019 № 107-IX 

«Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії»; 3) Закон України від 04.12.2019 № 330-ХІ «Про внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії», який листом від 13.12.2019 № 30117/0/2-19 

направлено до Представництва ЄС в Україні для проведення оцінки сумісності із правом ЄС. 

28.01.2020 на засіданні Ради асоціації між Україною та ЄС схвалено Керівні настанови з виконання Додатку XXVII до Угоди про асоціацію. 

17 червня ухвалено проєкт Спільної заяви про наміри між урядами України та ФРН щодо започаткування енергетичного партнерства. 

Президент Болгарії Р.Радев на зустрічі з Послом України (17 червня) заявив про готовність Болгарії сприяти більш активному залученню України до реалізації Стратегії ЄС для Дунайського регіону.

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1285 "Про внесення змін до Регламенту Кабінету Міністрів України та скасування постанов Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2020 р. № 168 і від 13 травня 2020 р. 

№ 363", якою передбачається механізм проведення консультацій з Європейською Комісією стосовно відповідності проекту акта Кабінету Міністрів зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis 

ЄС)

Сфера цифрової економіки. Здійснено оцінку наближення національного законодавства до законодавства ЄС у сфері електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг та направлено стороні ЄС. Направлено запит щодо укладення Угоди 

про взаємне визнання електронних довірчих послуг між Україною та ЄС, який буде опрацьовано протягом 2020 року. 18-19.11.2019 домовлено консолідувати пропозиції Сторін щодо внесення змін до Додатку 17 до Угоди про асоціацію. В 

Україні реалізовується проект міжнародної технічної допомоги «Підтримка електронного урядування для децентралізації в Україні (EGOV4UKRAINE)», донорами якого виступає Уряд Королівства Швеції та МЗС Естонії.

Сфера транспорт. За результатами 22-го Саміту Україна-ЄС між сторонами досягнуто домовленості щодо вдосконалення сполучення між Україною, ЄС та іншими країнами Східного партнерства з метою сприяння торгівлі, подальшого розвитку 

безпечних та стійких транспортних зв'язків, а також підтримки контактів між людьми. Стороною ЄС підтверджено свою незмінну вагому підтримку України та її зв'язок із ефективним впровадженням реформ і здійсненням політики, зокрема, у 

сфері транспорту. ЄС оголосив про нові програми, зокрема, з підтримки транспорту, покладаючись на успішні реформи України. Відповідно до пункту 10 Спільної заяви Сторони висловили очікування щодо подальшого зміцнення економічної 

інтеграції та регуляторного зближення в межах Угоди про асоціацію, зокрема, у сфері авіації підтвердивши зобов'язання укласти Угоду про спільний авіаційний простір у найближчу можливу дату.

Сфера технічного регулювання . Прийнято Закон України від 12.12.2019 № 367-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих  актів України щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду», що є передумовою для переговорів 

щодо підписання Угоди АСАА. Дата візиту оціночної місії ЄС узгоджується.

11.05.20 Рада ЄС ухвалила Висновки щодо політики Східного партнерства після 2020, у яких передбачено поглиблення секторального співробітництва з ЄС у низці сфер

МЗС

Забезпечено підтримку Європейським Союзом  подальшої секторальної інтеграції України з ЄС, зокрема у сферах енергетики, цифрової економіки, з питань митної справи, розвитку співробітництва у сфері юстиції, свободи та безпеки, що 

відображено у Спільній заяві за результатами 22-го Саміту Україна-ЄС (6 жовтня 2020 року). 

Узгоджено міжвідомчий алгоритм взаємодії для посилення співробітництва правоохоронних органів з Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням та шахрайству (далі - OLAF) з подальшим укладанням відомчих 

Меморандумів/Адміністративних домовленостей. Наразі запропоновані OLAF проєкти домовленостей знаходяться на розгляді української сторони.

МЗС здійснено моніторинг ситуації щодо дотримання критеріїв Плану дій з лібералізації візового режиму (ПДВЛ). 

Міністерством вжито заходів для продовження дії мандата Місії Європейської Комісії з надання допомоги в питаннях кордону в Україні та Республіці Молдова (EUBAM) на наступний період 36 місяців, починаючи з 1 грудня 2020 року до 30 

листопада 2023 року. 

У контексті вироблення ЄС нових підходів співпраці з третіми країнами у сфері безпеки на зовнішніх кордонах МЗС ініційовано процес адаптації національного плану заходів у сфері юстиції, свободи та безпеки до нових пріоритетів ЄС.

У ході 22-ого Саміту Україна-ЄС (06.10.2020) сторонами досягнуто домовленості щодо спільного доступу до майбутньої вакцини проти COVID-19.  Опрацьовується питання залучення України до механізму спільних закупівель на базі відповідної 

Угоди ЄС. 

МЗС надано сприяння з проведення 10 грудня 2020 р. Міністерського засідання в рамках Меморандуму про взаєморозуміння щодо стратегічного енергетичного партнерства між Україною та ЄС. Схвалено Річний план роботи на 2021 рік, який 

визначає заходи для співпраці у всіх ключових сферах, з акцентом на долучення України до Європейського зеленого курсу та наміром продовжувати ринкові реформи.

149 До абзацу п'ятого 

підпункту "б" 

пункту 12 статті 1

започаткування співпраці з 

Північноатлантичним альянсом у рамках 

Програми розширених можливостей НАТО

31/12/2020 Віце-прем'єр-міністр з 

питань європейської та 

євроатлантичної 

інтеграції України

Міноборони

МЗС

Виконується.

12.06.2020  Північноатлантична рада НАТО  ухвалила рішення надати Україні статус партнера Програми розширених можливостей (ЕОР). Українською стороною опрацьовано перелік пропозицій щодо наповнення такого партнерства 

практичним змістом. Узагальнені пропозиції направлені Віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України до Офісу Президента України, разом з проектом листа Президента України Генеральному секретарю 

НАТО листом від 27 листопада 2020 року № 353/0/2-20-ДСК. МЗС вих. № 311/4121-185-4716 від 23.12.2020 направило НАТО підписаного Президентом України листа.
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150 До абзацу шостого 

підпункту "б" 

пункту 12 статті 1

активізації взаємодії з Організацією 

Північноатлантичного договору та її 

державами-членами з питань протидії 

гібридним загрозам та посилення 

кібербезпеки України

31/12/2020 Віце-прем'єр-міністр з 

питань європейської та 

євроатлантичної 

інтеграції України

МЗС

Міноборони

Адміністрація 

Держспецзв'язку

за участю СБУ

Виконується.

1. Країни-члени НАТО вітають розвиток діалогу і співпраці між НАТО та Україною щодо безпеки в Чорноморському регіоні. Відповідно до рішення міністрів закордонних справ НАТО у квітні 2019 року, країни-члени НАТО посилили свою 

практичну підтримку України, включаючи співпрацю з її військово-морським флотом, ситуаційну обізнаність, портові візити, навчання та обмін інформацією. Країни-члени НАТО продовжуватимуть підтримувати зусилля України щодо 

посилення її стійкості до гібридних загроз, в тому числі шляхом інтенсифікації діяльності в рамках Платформи Україна-НАТО з протидії гібридній війні.

2. Затверджено Робочу програму діяльності Платформи Україна-НАТО з вивчення досвіду протидії гібридній війні на 2020-2021 роки. Зазначеним документом передбачено реалізацію спільних проектів із вивчення військових аспектів гібридної 

війни, підготовки регіональних журналістів із протидії гібридним загрозам, протидії гібридним загрозам у діяльності військової поліції, проведення командно-штабного навчання з безпеки чорноморського регіону "Непорушна стійкість" та 

дипломатичного виміру боротьби з гібридними загрозами. 

3. Керівною радою Платформи Україна-НАТО з протидії гібридній війні 2 жовтня 2020 року прийнято рішення щодо включення спільного з британською стороною проекту зі створення міжвідомчої платформи (механізму) з раннього виявлення 

та реагування на гібридні загрози до Робочої Програми діяльності Платформи на 2020-2021 роки. 

4. Питання щодо організації  візиту Оціночної місії НАТО в Україну з метою вивчення стану кіберзахисту та визначення форм і обсягів можливого сприяння зі сторони НАТО призупинено до скасування обмежувальних заходів, пов’язаних зі 

світовою пандемією COID-19.

5. 22.05.2020 за участі Міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби відбулося, організоване головуванням Естонії у Раді безпеки ООН, онлайн-засідання Ради безпеки ООН за формулою Арріа «Кіберстабільність, запобігання конфліктам 

та зміцнення спроможностей». Польща надалі продовжує висловлювати зацікавленість у поглибленні співпраці з Україною у сфері кібербезпеки та протидії гібридним війнам. 

Проведено роботу щодо розширення взаємодії з державами-членами НАТО у посиленні національної кібербезпеки, включаючи внесення на розгляд Апарату РНБО пропозиції американської сторони щодо поглиблення співпраці у сфері безпеки 

бездротових мереж п’ятого покоління 5G і відповідного проєкту меморандуму про взаєморозуміння з США у зазначеній галузі із забезпеченням перекладу тексту меморандуму українською мовою.

За підтримки держав-партнерів НАТО Українським Головуванням на Форумі безпекового співробітництва    ОБСЄ до порядку денного спільного засідання Форуму безпекового співробітництва та Постійної Ради  ОБСЄ  у форматі «безпекового 

діалогу» включене питання «гібридних загроз» та сучасних методів/засобів військових дій.   

6. МЗС України продовжувало роботу щодо розширення взаємодії з державами-членами НАТО у посиленні національної кібербезпеки. Зокрема, з використанням можливостей ЗДУ, МЗС ініційовано розгляд естонською стороною можливості 

організації у 2020 році третього раунду українсько-естонських міжвідомчих кіберконсультацій і досягнуто попередню домовленість щодо їх проведення у листопаді 2020 року. Враховуючи ситуацію із пандемією, точні дати можуть бути визначені 

пізніше 

7. 23 жовтня 2020 року під головуванням заступника Міністра закордонних справ України В.Боднара та Державного секретаря МЗС Словенії Т.Кайзера відбулися перші в історії двосторонніх відносин міжвідомчі українсько-словенські 

кіберконсультації у режимі відео-конференції. 

Українська делегація на вказаних консультаціях включала представників від Національного координаційного центру кібербезпеки, Служби безпеки, Міністерства оборони, Департаменту кіберполіції, Служби зовнішньої розвідки та Державної 

служби спеціального зв’язку і захисту інформації.  Сторони обговорили сучасні тенденції у сфері кібербезпеки, основні механізми її зміцнення, а також перспективні напрями подальшої співпраці обох держав у зазначеній галузі. Українська 

сторона, серед іншого, комплексно ознайомила словенських колег із окремими аспектами масштабних кібератак на електронні та урядові ресурси нашої держави з боку Російської Федерації упродовж 2014-2020рр., відзначивши, що кібератаки, 

підтримувані та фінансовані цією державою, стали одним із головних елементів «гібридної війни». Окремими темами консультацій стали такі питання як співпраця України та Словенії у посиленні глобальної кібербезпеки на майданчиках таких 

міжнародних організацій як НАТО, ОБСЄ і ООН, а також у секторах кібербзахисту держав.                                                          

8. 19 листопада 2020 року в режимі відеоконференції відбувся третій раунд українсько-естонських міжвідомчих кіберконсультацій. У консультаціях взяла участь міжвідомча делегація України, до складу якої увійшли представники МЗС України, 

Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Національного координаційного центру кібербезпеки при АРНБО України, Служби безпеки України, Міністерства оборони України та Департаменту 

кіберполіції Національної поліції України. 

Порядок денний включав, зокрема, обмін думками щодо можливостей використання інструментів кібердипломатії, вдосконалення структури управління у сфері кібербезпеки, впорядкування нормативного поля, практик ефективного реагування 

на кіберзагрози, протидії використанню інформаційно-комунікаційних технологій як одного з методів ведення гібридної війни РФ. Сторони домовилися про подальший розвиток двостороннього співробітництва у сфері кібербезпеки. 

9. 14 грудня 2020 року під головуванням заступника Міністра закордонних справ України В.Боднара відбулися перші в історії двосторонніх відносин міжвідомчі українсько-іспанські кіберконсультації у режимі відео-конференції. 

Сторони підтвердили свою відданість побудові відкритого та безпечного кіберпростору, а також засвідчили схожість підходів у посиленні глобальної кібербезпеки у рамках ООН і ОБСЄ.Під час консультацій сторони надали інформацію щодо 

кіберстратегій та структур обох країн, обговорили сучасні тенденції у сфері кібербезпеки та основні механізми її зміцнення. Здобутком першого раунду консультації стало окреслення векторів взаємодії з метою переведення у практичну площину 

напрямів співпраці, визначених Меморандумом про взаєморозуміння у сфері кібербезпеки між зовнішньополітичними відомствами двох держав, підписаним у вересні 2020 р. Серед перспективних напрямів співробітництва  визначено обмін 

відповідною інформацією, посилення реагування на кіберзагрози та кіберінциденти, проведення тренінгів з підготовки фахівців у галузі кібербезпеки тощо.

151 До абзацу другого 

підпункту "в" 

пункту 12 статті 1

Вжити заходів стосовно розвитку 

партнерських відносин з державами Групи 

семи, державами Групи двадцяти:

збереження позитивної динаміки 

двостороннього політичного діалогу між 

Україною та Сполученими Штатами 

Америки, а також іншими державами - 

стратегічними партнерами України

31/12/2020 МЗС Виконується.

З американською стороною досягнуто попередньої домовленості щодо організації візиту до США Віце-прем’єр-міністра - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України О. Резнікова. Дати визначатимуться після 

приходу нової Адміністрації у січні 2021 року. Досягнуто домовленості щодо проведення чергового засідання Українсько-Американської робочої групи з питань нерозповсюдження та експортного контролю (26-27 січня 2021 року, м. Київ).

У жовтні 2020 р. канадська сторона заявила про готовність виділити додаткові 4,2 млн. канадських доларів на два проекти у сфері безпеки та оборони. На завершальному етапі перебуває процес започаткування офіційних перемовин щодо 

розширення дії Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою на сферу послуг та інвестицій. МЗС забезпечено комунікацію між представниками канадської та української переговорних команд. Завершено ратифікацію Україною та 

Канадою Угоди про спільне виробництво аудіовізуальних творів між Кабінетом Міністрів України та Урядом Канади (документ набув чинності 1 січня 2021 року).

152 До абзацу 

третього 

підпункту "в" 

пункту 12 статті 1

забезпечення договірно-правового 

оформлення двосторонніх відносин між 

Україною та Сполученим Королівством 

Великої Британії і Північної Ірландії після 

виходу Сполученого Королівства Великої 

Британії і Північної Ірландії зі складу 

Європейського Союзу

31/12/2020 МЗС Виконано.

8 жовтня 2020 р. у рамках візиту Президента України В. Зеленського до Великої Британії підписано Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії 

та Північної Ірландії. Документом запроваджуються відносини стратегічного партнерства та закріплюються основні напрями співробітництва двох держав.

Угода ратифікована Верховною Радою 16 грудня 2020 р. і вступила у дію з 1 січня 2021 р.

153 До абзацу 

четвертого 

підпункту "в" 

пункту 12 статті 1

забезпечення пріоритетності питання 

припинення збройної агресії Російської 

Федерації проти України у порядку денному 

Групи семи

31/12/2020 МЗС Виконується.

18 листопада 2020 р. Палата представників Конгресу США ухвалила проєкт закону, який забороняє участь Російської Федерації у G7.  Резолюція забороняє федеральним фондам США здійснювати будь-які дії, спрямовані на підтримку або 

сприяння участі або включення РФ до G7 та відновлення G8. Відповідні обмеження можуть бути скасовані у разі засвідчення Держсекретаря США відповідним комітетам Конгресу, серед іншого, про припинення Росією незаконної окупації 

Криму, а також виконання всіх своїх зобов’язань відповідно до Мінських угод.

154 До абзацу п'ятого 

підпункту "в" 

пункту 12 статті 1

проведення консультацій щодо посилення 

підтримки державами Групи семи 

впровадження реформ в Україні

31/12/2020 МЗС Виконується.

За підсумками міжурядових переговорів з ФРН з питань співробітництва задля розвитку (02.12.2020 у відеоформаті) домовлено про виділення німецькою стороною 70 млн. євро для реалізації проєктів фінансового та технічного співробітництва з 

Україною за пріоритетними напрямами розвитку демократії, громадянського суспільства, державного управління та децентралізації, енергоефективності, сприяння сталому економічному розвитку в Україні. 

Опрацьовано з німецькою стороною комплекс питань, пов'язаних з підготовкою та підписанням 17.12.2020 р. у м. Київ Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Німеччини про фінансове співробітництво (асигнування 2012-2019 рр.), 

відповідно до якої передбачено надання Німеччиною на пільгових умовах кредитних ресурсів обсягом до 214,6 млн. євро на реалізацію інвестиційних проектів у сферах енергетики,  підтримки малого та середнього підприємництва, здійснення 

енергоефективних заходів у громадських будівлях (школи та дитячі садочки), реконструкції комунальної інфраструктури в регіонах. Угодою також передбачається надання до 40 млн. євро у формі грантів,  з яких 30,5 млн євро буде спрямовано на 

покращення  системи професійної освіти та посилення місцевого самоврядування в Україні.
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155 До абзацу шостого 

підпункту "в" 

пункту 12 статті 1

активізації політичних відносин та 

торговельно-економічного співробітництва 

між Україною та державами Групи 

двадцяти

31/12/2020 МЗС Виконується.

Підписано Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Агентством експортного фінансування Великої Британії про залучення кредитних гарантій сумою 2,5 млрд. фунтів стерлінгів (1,25 – сфера оборони та 1,25 – інші 

сфери).

У жовтні 2020 р.  між Мексиканським космічним агентством (МКА) та КБ «Південне» була підписана угода про нерозповсюдження, що дозволить долучити українське підприємство до реалізації проекту створення космодрому в Мексиці. 

21.10.2020 р. між космічними агентствами України та Мексики відбулася відеоконференція, яка дозволила окреслити подальші спільні кроки сторін на перспективних напрямах двосторонньої взаємодії та співробітництва у космічній сфері. 

Проведено у режимі відеоконференції другий раунд політичних консультацій між МЗС України та Саудівської Аравії на рівні заступників міністрів закордонних справ (06.10.2020). Відбулась телефонна розмова на рівні першої заступниці 

міністра закордонних справ України Е.Джапарової та заступника міністра закордонних справ КСА з міжнародних багатосторонніх питань А.Ар-Расі (13.10.2020). Проведено вебінар щодо активізації співпраці в туристичній сфері за участі ТПП 

провінції Мекка (КСА), 25 провідних саудівських та 9 українських туристичних компаній, саудівської авіакомпанії «Flynas» (06.11.2020). За підсумками телефонної розмови співголів Міжурядової українсько-саудівської комісії з питань 

торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва – міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України І.Петрашка та міністра довкілля, водних ресурсів і сільського господарства КСА (10.11.2020) створено 

робочу групу з питань вироблення спільної позиції стосовно українських пропозицій щодо експорту вітчизняного зерна і с/г продукції до Саудівської Аравії. 

16 листопада відбулась онлаїн-зустріч: «Перспективи співробітництва України та ПАР в сфері виробництва сталі та нержавіючої сталі», організаторами якої виступили Посольство України в ПАР.

156 До абзацу другого 

підпункту "г" 

пункту 12 статті 1

Вжити заходів стосовно розвитку 

партнерських добросусідських відносин із 

сусідніми державами:

врегулювання проблемних питань 

двосторонніх відносин між Україною та 

окремими сусідніми державами - членами 

Європейського Союзу у гуманітарній сфері 

на основі загальновизнаних принципів і 

норм міжнародного права, зокрема щодо 

поваги до суверенітету і територіальної 

цілісності, невтручання у внутрішні справи, 

з урахуванням національних інтересів

31/12/2020 МЗС

Віце-прем'єр-міністр з 

питань європейської та 

євроатлантичної 

інтеграції України

Виконується.

17 грудня відбулась телефонна розмова прем’єр-міністрів України і Польщі. Глави урядів обговорили підготовку засідання двосторонньої Міжурядової комісії з питань економічного співробітництва і домовилися про співпрацю з питання 

отримання вакцини проти коронавірусу.

Україна рішуче відреагувала на втручання Угорщини у внутрішні справи нашої держави шляхом прямої агітації угорських високопосадовців на місцевих виборах 25 жовтня 2020р. за політичні партії угорців. Були прийняті рішення про тимчасову 

заборону в’їзду в Україну низці угорських високопосадовців.

9-10 грудня. відбувся робочий візит міністра закордонних справ України Д.Кулеби до Республіки Молдова, де він провів зустрічі з новообраною проєвропейською Президенткою Молдови М.Санду та запросив її відвідати Україну у найближчий 

час. Крім того, Д.Кулеба зустрівся з головою парламенту З.Гречаний, віце-прем’єр-міністром – міністром фінансів С.Пушкуцею, а також провів переговори з молдовським колегою А.Чокоєм.                                                 16.10.2020 відбувся візит 

до Туреччини Президента України В.Зеленського, у рамках якого було підписано Спільну заяву президентів України та Туреччини, Рамкову військову Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки та Протокол 12-го 

засідання Міжурядової українсько-турецької комісії з торговельно-економічного співробітництва.

Також проведено візити до Туреччини Прем’єр-міністра України Д.Шмигаля (29-30.11.2020) і Міністра закордонних справ України Д.Кулеби (02.12.2020).

18 грудня відбувся спільний візит в Україну Міністра закордонних справ Туреччини М.Чавушоглу та Міністра національної оборони Туреччини Х.Акара з  метою проведення першого засідання українсько-турецьких консультацій з політико-

безпекових питань у форматі "Квадрига" - особлива модель переговорів, коли одночасно зустрічаються міністри закордонних справ і оборони двох країн.

157 До абзацу 

третього 

підпункту "г" 

пункту 12 статті 1

завершення договірно-правового 

оформлення державного кордону України з 

сусідніми державами, забезпечення його 

облаштування відповідно до європейських 

стандартів і розвитку співробітництва з 

прикордонних питань

31/12/2020 МВС

МЗС

Адміністрація 

Держприкордонслужби

Виконується.

МВС

У рамках реалізації Плану заходів щодо інженерно-технічного облаштування українсько-російського кордону в межах Чернігівської, Сумської, Харківської та Луганської областей, українсько-молдовського державного кордону, територій, 

прилеглих до адміністративної межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим (далі – План заходів) продовжуються організаційні та практичні заходи з інженерно-технічного облаштування ділянок підрозділів українсько-

російського державного кордону. Інженерні роботи проводяться у Харківській, Луганській та Чернігівській областях, проєктно-вишукувальні роботи – у Сумській області.

Планом заходів на 2018-2021 роки (розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 439 (у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 № 1046-р) для виконання робіт в межах Чернігівської (224,05 км), 

Сумської (568,8 км), Харківської (279,6 км) та Луганської (492,29 км) областей передбачено 2 млрд. 503 млн. грн. У 2015-2019 роках на виконання Плану заходів профінансовано 1,7 млрд. грн. (51 % від запланованого), на 2020 рік за КПКВК 

державного бюджету 1002120 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону» передбачено 400 млн. грн., у тому числі видатки розвитку – 397,9 млн. гривень.

На звітну дату на державному кордоні з Російською Федерацією улаштовано 402,9 км проти транспортних ровів 4×2 метри (усього заплановано 687,087 км), 99,7 км сітчастої огорожі (усього заплановано 189,063 км),63,463 км загороджень із 

спіралі типу «Єгоза» (усього заплановано 468,106 км), прокладено 328,965 км рокадної дороги (усього заплановано 968,649 км) та 106 шт. переходів рокадної дороги через яри (усього заплановано 491 шт.), розроблено 66,54 км контрольно-

слідових смуг, обладнано 4 опорних пунктів та 9 вогневих позицій, розгорнуто 9 комплексів відеоконтролю та сигналізації, придбано 4 бойові машини, оснащені засобами спостереження, виявлення, ідентифікації, а також бойового ураження, 

проведено реконструкцію (облаштування) 6 об’єктів нерухомості органів та підрозділів (усього заплановано реконструкцію об’єктів 11 підрозділів).

Державною прикордонною службою України в рамках відомчих планів інженерного облаштування на державному кордоні розроблено 2519,06 км (2518,78) контрольно-слідових смуг, улаштовано 31,23 км (29,03) протитранспортних ровів 4×2 

метри (2×2), 367,16 км (364,79) загороджень із колючого дроту або ріжучої стрічки «Єгоза», 78,14 км (75,04) загороджень із спіралі типу «Єгоза», 36,76 км (35,13) сітчастої огорожі.

МЗС

На українсько-молдовському кордоні:

- з 25 травня 2020 року проводяться польові демаркаційні роботи на центральній (придністровській) ділянці. Зокрема, відповідна робоча група, незважаючи на певну протидію з боку невизнаних придніпровських "властей", побудувала 17 

прикордонних знаків і визначила координати ще 48 прикордонних знаків;

- здійснюється підготовка підсумкових демаркаційних документів.

На українсько-білоруському кордоні:

- з 12 червня 2020 року проводяться польові демаркаційні роботи на ділянках, визначених планом демаркації у 2020 році;

- з 8 вересня 2020 року проводиться виконання польових демаркаційних робіт щодо винесення на місцевість українсько-білоруського державного кордону у межах зони відчуження ЧАЕС.

Договірно-правове оформлення  точок стику державного кордону:

- підготовлено та узгоджено підсумкові документи демаркації точки стику державних кордонів України, Республіки Білорусь і Республікою Польща (Протокол прикордонного знака «Буг», Демаркаційна карта масштабу 1:5000 стику державних 

кордонів України, Республіки Польща та Республіки Білорусь та Заключний протокол Спільної українсько-білорусько-польської комісії)
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158 До абзацу другого 

підпункту "ґ" 

пункту 12 статті 1

Вжити заходів стосовно створення 

сприятливих зовнішньополітичних умов для 

сталого економічного розвитку держави:

створення ефективного механізму 

представництва зовнішньоекономічних 

інтересів України за кордоном, розроблення 

відповідного інтегрованого інтернет-

ресурсу для забезпечення належного 

інформаційного супроводу діяльності 

українських експортерів за кордоном

31/12/2020 Мінекономіки

МЗС

Виконується.

Мінекономіки

В Мінекономіки 1 липня 2020 року проведена робоча нарада за участі представників Офісу Президента України, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, 

Мінекономіки, МЗС, Федерації роботодавців України, а також представників Торгово-промислової палати України та Українського союзу промисловців і підприємців. 

За результатами наради представники  дійшли згоди, що зміст пропозицій щодо запровадження сучасної системи організаційної підтримки просування товарів і послуг вітчизняних підприємств на зовнішніх ринках та забезпечення економічних 

інтересів держави полягає у визначенні консолідованих рішень щодо функціонування інституту торговельно-економічних місій, про що листом Мінекономіки від 02.07.2020 № 4102-07/41098-01 був поінформований Кабінет Міністрів України. 

Листом Мінекономіки від 22.07.2020 № 4102-07/20697-03  міністерство надіслало концепцію створення торговельних представництв України в іноземних державах до МЗС, Федерації роботодавців України, ТПП, УСПП  для опрацювання та 

пропозицій. Після отримання відповідей міністерство продовжить роботу в цьому напрямі. 

МЗС листом від 20.08.2020 № 51/14-200-1893 повідомило про непідтримку пропозиції щодо створення торговельних представництв у складі дипломатичних місій України. Також, слід зазначити, що ні в Законі України “Про Державний бюджет 

України на 2020 рік”, ні в проекті Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” за бюджетною програмою 1201510 “Функціонування торгових представництв за кордоном” фінансування не передбачено. Мінекономіки листами 

від 18.09.2020 № 4102-07/57182-01 на адресу Офісу Президента та від  21.09.2020 № 4102-07/57343-01 на адресу Кабінету Міністрів України повідомило, що продовжить роботу щодо запровадження сучасної системи організаційної підтримки 

просування товарів і послуг вітчизняних підприємств на зовнішніх ринках та забезпечення економічних інтересів держави без організаційних заходів в частині створення торговельних представництв у складі закордонних дипломатичних місій 

України, про що будемо інформувати додатково.  

Розроблення експортного веб-порталу.

Розроблено та проведено тестування Експортного веб-порталу (в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги ФРН “Створення рамкових умов для торгівлі”, що реалізується Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ)) для 

інформаційної підтримки українських експортерів та розвитку бізнес-середовища (export.gov.ua).

04.09.2020 між Мінекономіки та GIZ укладено договір про передачу до Міністерства виключних майнових прав на об’єкт інтелектуальної власності –  комп’ютерну програму «Національний експортний веб-портал». На підставі договору від 

06.10.2020 № 22 виключні майнові права на комп’ютерну програму «Національний експортний веб-портал» передано від Мінекономіки до Державної установи «Офіс з просування експорту України», яка буде забезпечувати його адміністрування 

та супроводження. Наразі вживаються заходи щодо перереєстрації домену www.export.gov.ua на державну установу  «Офіс з просування експорту».

МЗС

У рамках процедур перезапуску Ради експортерів та інвесторів при МЗС України (РЕІ) триває робота щодо оновлення установчих документів та операційних механізмів Ради. 

У рамках діяльності РЕІ продовжено опрацювання звернень українських компаній щодо пошуку перспективних партнерів за кордоном, надання сприяння у вирішенні проблемних питань, а також розгляд звернень іноземних компаній щодо 

пошуку партнерів та залучення інвестицій в Україну. 

Започатковано практику безкоштовного використання інтернет-ресурсу ТПП Держави Катар для забезпечення інформаційного супроводу діяльності українських експортерів за кордоном. 
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Виконано.

Мінекономіки

Одним з кроків створення сучасної системи підтримки експортної діяльності є забезпечення повноцінної діяльності ПрАТ «Експортно-кредитне агентство», з метою чого розробляється нормативно-правова база для його діяльності. Зокрема, у 

2020 році прийнято: зміни від 20.07.2020 № 1366 до наказу Мінекономрозвитку від 13.08.2019 № 1388 «Про затвердження положень про правила страхування приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство» (зі змінами від 

01.10.2019 № 131); наказ Мінекономіки від 26.02.2020 № 331 «Про затвердження положення про страхові тарифи, положення про склад страхових резервів та правил формування та використання страхових резервів приватного акціонерного 

товариства «Експортно-кредитне агентство»; наказ Мінекономіки від 03.03.2020 № 386 «Про затвердження Положень про правила страхування та перестрахування приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство»; наказ 

Мінекономіки від 04.06.2020 № 1050 «Про затвердження Положення про встановлення внутрішнього рейтингу експортерів та іноземних покупців»; наказ Мінекономіки від 06.07.2020 № 1278 «Про оголошення конкурсного відбору з визначення 

кандидатур на посаду члена наглядової ради приватного акціонерного товариства «Експортно- кредитне агентство».

Крім того, у Верховній Раді України зареєстровано проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, 

гарантування та здешевлення кредитування експорту» щодо забезпечення ефективного функціонування експортно- кредитного агентства” (реєстраційний №3793 від 03.07.2020) до якого Мінекономіки підготувало узагальнений експертний 

висновок та направило його до Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України (лист від 25.08.2020 № 4603-02/52108-01).

З метою формування наглядової ради ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» відповідно до наказу Мінекономіки від 06.02.2020 № 203 утворено постійно діючу комісію для конкурсного відбору членів наглядової ради ПрАТ «Експортно-кредитне 

агентство». Відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду члена наглядової ради ПрАТ «Експортно-кредитне агентство», затвердженого постановою Кабінету Міністрів  від 07.02.2018 № 65, та наказу 

Мінекономіки від 06.07.2020 № 1278, на офіційному веб-сайті Мінекономіки 15.07.2020 опубліковано оголошення про проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду члена наглядової ради ПрАТ

«Експортно-кредитне агентство». На своєму засіданні 29.09.2020 р. комісія провела співбесіди з відібраними кандидатами на посаду члена наглядової ради ЕКА та відхилила всі кандидатури. Прийнято рішення про проведення повторного 

конкурсного відбору.

Українською стороною виконані всі зобов’язання в частині підготовки до укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (далі – Угода АСАА) у трьох пріоритетних секторах (низьковольтне електричне 

обладнання, електромагнітна сумісність обладнання, машини), а саме: узгоджено галузеве та горизонтальне законодавство України у сфері технічного регулювання, оцінки відповідності, стандартизації та метрології з відповідним 

законодавством ЄС; гармонізовано національні стандарти, які є доказовою базою відповідності продукції вимогам технічних регламентів; у пріоритетних секторах сформована інфраструктура призначених органів з оцінки відповідності. 

Поінформовано Європейську сторону про готовність Української сторони до попередньої оціночної місії інституцій інфраструктури якості. 

З метою підготовки до проведення попередньої оціночної місії з боку ЄС 14.02.2020 Європейській стороні надано: пропозиції до основних компонентів технічного завдання Експертної місії з боку ЄС стосовно попередньої оцінки української 

інфраструктури якості щодо готовності України розпочати переговори про укладення Угоди ACAA; інформацію щодо законодавчої бази у сфері метрології, стандартизації, оцінки відповідності, акредитації; інституційної структури у зазначених 

сферах; діяльності національного органу стандартизації, Національного агентства з акредитації України, метрологічних інститутів, призначених органів з оцінки відповідності у пріоритетних секторах.

24.02.2020 надіслано до ЄК заявку на проведення експертної місії в рамках інструменту технічної допомоги ТАІЕХ щодо попередньої оцінки Європейською стороною інфраструктури якості України з метою підготовки до укладення Угоди 

АСАА. 

06.03.2020 проведено Експертну дискусію щодо підготовки до укладення Угоди АСАА в рамках підготовки до четвертого засідання Діалогу високого рівня Україна-ЄС щодо горизонтальних питань та окремих секторів промисловості, участь у 

якій взяли народні депутати України, представники КМУ, європейські партнери, бізнес,  експерти, асоціації, підприємства і установи, які працюють у сфері технічного регулювання, стандартизації, акредитації та метрології. Матеріали 

Експертної дискусії розміщені на Комунікативній платформі з технічного регулювання в Україні (https://techreg.in.ua).

31.03.2020 Українською стороною надіслано Європейській стороні позиційні матеріали до питань порядку денного засідання робочої групи з питань технічних бар’єрів у торгівлі, запропонованого Європейською стороною, яке було заплановано 

провести 16.03.2020, але з ініціативи Європейської сторони у зв’язку з протидією розповсюдженню COVID-19, перенесено, а також запропоновано продовжити комунікацію у формі обміну листами.
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18.05.2020 Українською та Європейською сторонами проведено відеоконференцію за участю понад 40 фахівців з обох сторін та досягнуто домовленостей щодо початку проведення оціночної місії ЄС стосовно готовності інфраструктури якості 

України до укладення Угоди АСАА.

За результатами зустрічі Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України з Європейською стороною, яка відбулась у м. Брюссель 07.07.2020, погоджено розпочати попередню оціночну місію ЄС дистанційно. 

Місія експертів щодо оцінювання готовності інфраструктури якості України до укладення Угоди АСАА може розпочатися у жовтні-листопаді 2020 року.

Мінекономіки звернулося до Генерального директорату Європейської Комісії з питань внутрішнього ринку, промисловості, підприємництва і МСП (DG GROW) щодо визначення Європейською стороною дати початку проведення попередньої 

оціночної місії ЄС стосовно готовності інфраструктури якості України до укладення Угоди АСАА та інформування щодо графіку запланованих оціночних місій (лист від 11.08.2020 № 3413-08/49473-07). Європейська сторона у листі від 

14.09.2020 поінформувала про завершення у вересні 2020 року першого етапу щодо започаткування роботи експертної місії ЄС в рамках ТАІЕХ та подальшого започаткування семи окремих місій ЄС. Враховуючи заходи, спрямовані на протидію 

COVID-19, експерти окремих місій ЄС наразі здійснюють підготовчі заходи для подальшої роботи місії.

Мінекономіки відповідно до листа DG GROW звернулось до Європейської сторони щодо підтвердження готовності Української сторони до проведення попередньої оціночної місії ЄС, а також надання Європейською Стороною графіку 

проведення оціночних місій в Україні (лист від 02.10.2020 № 3413-04/60004-07).

Забезпечення постійної участі у робочих органах СОТ і розвиток партнерства з державами-членами СОТ, спрямованих на подальшу лібералізацію торгівлі. У звітному періоді забезпечено участь України у засіданнях Генеральної ради та у більш 

ніж 60 засіданнях профільних Комітетів СОТ та робочих групах, зокрема, з питань сільського господарства, санітарних та фітосанітарних заходів, технічних бар’єрів в торгівлі, спрощення процедур торгівлі, з правил торгівлі, електронної 

комерції, а також у засіданнях Органу з питань вирішення спорів, Органу з питань огляду торговельної політики та інших. 

Укладення преференційних угод та угод про вільну торгівлю з ключовими торговими партнерами. З метою виявлення зацікавленості українських експортерів у доступі до ринку товарів інших країн у 2020 році Мінекономіки, із залученням 

державних органів влади та провідних асоціацій національних виробників, розпочато та проведено роботу з вивчення доцільності укладення преференційних угод з Індією, Єгиптом, КНР, Йорданією, США, В’єтнамом, Бразилією, Саудівською 

Аравією, ПАР.

Завершення двосторонніх переговорів з підписання угод. На даний час продовжується переговорний процес з укладення угод про вільну торгівлю з Республікою Сербія та Турецькою Республікою. Наразі очікується позиція турецької сторони 

щодо доступу до ринку товарів, зокрема металургійної промисловості.

Також, проведено переговори з Великою Британією як стороною Угоди про асоціацію щодо збереження преференційного режиму двосторонньої торгівлі після виходу Великої Британії з ЄС (8 жовтня 2020 року Президентом України В. 

Зеленським та Прем’єр-міністром Великої Британії Б. Джонсоном підписано Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії. 

Наразі здійснюються внутрішньодержавні процедури для набрання Угодою чинності).

Опрацювання питань щодо проведення переговорів з перегляду чинних угод:

- на виконання Указу Президента України від 04.05.2018 № 118 вживаються заходи щодо перегляду положень Угоди про вільну торгівлю між Україною та Республікою Північна Македонія. Наразі розглядаються питання щодо внесення змін до 

Угоди з метою застосування норм Конвенції Пан-Євро-Мед для визначення країни походження товарів (Протокол С Угоди) та розширення доступу до ринків с/г продукцією (Протокол В Угоди). Указом Президента України від 10.08.2020 № 

314/2020 "Про внесення змін до Указу Президента України від 4 травня 2018 року №118" оновлено склад делегації України для участі у переговорах. 

- передбачається розширення дії Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою на сфери, наразі не охоплені нею, зокрема такі як: транскордонна торгівля послугами, фінансові послуги, інвестиції, телекомунікації, тимчасове перебування 

ділових осіб та інші предметні галузі, визначені Сторонами Угоди. Мінекономіки розроблено проєкт Розпорядження Президента "Про делегацію України для участі у переговорах між Україною та Канадою щодо перегляду положень Угоди про 

вільну торгівлю між Україною та Канадою". Проєкт знаходиться на розгляді в Офісі Президента України.

З метою удосконалення роботи в рамках розслідувань торговельного захисту (антидемпінгових, антисубсидиційних та спеціальних) та переглядів, застосованих заходів за результатами таких розслідувань, оперативного обміну інформацією в 

рамках таких розслідувань та переглядів і забезпечення прав заінтересованих сторін на захист власних інтересів, Мінекономіки за підтримки Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України" розпочато роботу з розроблення ІТ-

платформи "Державний інформаційно-сервісний портал "Торговельний захист України". Наразі здійснюється остаточне узгодження структури і наповнення ІТ-платформи та вживаються заходи щодо впровадження її в роботу.

Протягом 2020 року в рамках участі Мінекономіки у розслідуваннях торговельного захисту було підготовлено низку позиційних документів та звернень до представників іноземних країн, зокрема під час опрацювання наступних справ: • перегляду 

антидемпінгових заходів щодо імпорту до Таїланду прокату гарячекатаного, в тому числі походженням з України (підготовлено та надіслано до уповноваженого органу позицію української сторони щодо недоцільності продовження дії 

антидемпінгових заходів); 

• захисного розслідування щодо імпорту до країн Перської затоки окремих типів металопродукції (підготовлено на надіслано позицію української сторони під час проведення публічних слухань в рамках розслідування та коментарі на попередні 

висновки уповноваженого органу за результатами розслідування); 

• антидемпінгового розслідування щодо імпорту до Індії акрилового волокна, в тому числі походженням з України (підготовлено та представлено позицію української сторони для озвучення під час публічних слухань у режимі відео-конференції, 

а також коментарі на остаточні висновки за результатами розслідування); 

• п'ятирічного перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту сталевих труб до Канади (зареєстровано учасниками перегляду, підготовлено та направлено звернення до уповноваженого органу Канади щодо недоцільності об’єднання двох 

процедур переглядів, підготовлено коментарі української сторони щодо недоцільності продовження дії антидемпінгових заходів); 

• п'ятирічного перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту гарячекатаного прокату до Канади (підготовлено та надіслано коментарі української сторони щодо недоцільності продовження дії антидемпінгових заходів); 

• п'ятирічного перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту трубної продукції до Бразилії (підготовлено та надіслано коментарі української сторони на основні факти і висновки за результатами проведення перегляду); 

• антидемпінгового розслідування (попередня стадія розгляду) щодо імпорту безшовних труб до США (поінформовано українських виробників, підготовлено та надіслано коментарі української сторони у рамках справи); 

• перегляду антидемпінгових заходів щодо гарячекатаного прокату в Мексиці (підготовлено на надіслано коментарі української сторони на додатковий запит уповноваженого органу). 

• переглядів антидемпінгових заходів щодо гарячекатаного прокату та катанки в Мексиці (поінформовано українських виробників).

Протягом 2020 року здійснювався моніторинг та аналіз ситуації з торговельними обмеженнями українського експорту, за результатами якого було забезпечено захист прав та національних інтересів України шляхом використання механізму 

вирішення спорів в рамках СОТ та міжнародних договорів України. 

Так, у справі DS499 «Російська Федерація – заходи щодо імпорту залізничного рухомого складу, стрілочних переводів та іншого залізничного обладнання» із урахуванням ситуації, яка склалась у зв’язку із поширенням COVID-19 та заходами щодо 

протидії її поширення, можливість практичної перевірки дотримання Російською Федерацією рішення постанов Органу вирішення спорів СОТ (далі – ОВС СОТ) об’єктивно відсутня. 

У справі DS493 «Україна – антидемпінгові заходи щодо імпорту нітрату амонію» (позивач – Російська Федерація) (далі – DS493) було імплементовано рекомендації та постанови ОВС СОТ, а саме, рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної 

від 21.09.2020 № АД464/2020/4411-03 було припинено проміжний перегляд та перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації у зв’язку із закінченням строку їх 

застосування, а дію антидемпінгових заходів було анульовано. 

Крім цього, було забезпечено захист прав та інтересів України в рамках спору з Європейським Союзом відповідно до Угоди про асоціацію у зв’язку із введенням Україною тимчасової заборони експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді: 

відбулося засідання Арбітражної групи у справі, на якому було вислухано позицію ЄС, представлено позицію України, а також надано відповіді на питання Арбітражної групи. 

Протягом звітного періоду було представлено позицію України у якості третьої сторони у справах DS 573 «Туреччина – додаткові мита на імпорт кондиціонерів з Таїланду», DS585 «Індія – додаткові мита на певні товари походженням з США», 

DS583 «Туреччина – деякі заходи щодо виробництва, імпорту та збуту фармацевтичної продукції», DS521 «ЄС антидемпінгові заходи щодо імпорту деяких видів плоского холоднокатаного прокату із Росії». Також, Україна приєдналася у якості 

третьої сторони у справах DS582 «Індія - тарифи на деякі товари в секторі інформаційних та комунікаційних технологій», DS595 «ЄС - захисні заходи щодо певної продукції зі сталі», DS590 «Японія - заходи, що стосуються експорту продукції та 

технологій до Кореї».У 2020 році організовано та проведено 25 засідань СМК та їх робочих органів з такими країнами, як Азербайджан, Аргентина, Білорусь, Бразилія, Казахстан, КНР, Латвія, Литва, Німеччина (Баварія), Норвегія, Польща, США, 

Таджикистан, Туреччина, Угорщина, Узбекистан, Чехія, Франція. Забезпечено проведення двох засідань Робочої групи ГУАМ з економіки та торгівлі (09.06.2020, 26.08.2020), засідання Робочої групи ОЧЕС з торгівлі та економічного розвитку 

(10.11.2020). Організовано та проведено 2 засідання двосторонніх органів співробітництва у сфері сільського господарства з Німеччиною (16.01.2020) і Угорщиною (30.01.2020)    та    профільні    консультації    з    Польщею   (20.02.2020).
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Забезпечено діалог Україна - ЄС у торговельній сфері. Організовано та проведено 5-те засідання Комітету асоціації Україна – ЄС у торговельному складі (8-9.12.2020), а також засідання його підкомітетів (з питань торгівлі та сталого розвитку 

(27.10.2020), з питань географічних зазначень (9.11.2020). Проведено засідання Кластерів 2 (3.07.2020) та 5 (2.06.2020) Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва, взято участь у роботі Комітету асоціації між Україною 

та ЄС та Саміту Україна – ЄС, проведено низку двосторонніх консультацій з представниками інституцій ЄС з питань імплементації та оновлення ПВЗВТ. Внесено зміни до Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Грузія про вільну 

торгівлю від 9 січня 1995 року, що забезпечило застосування у двосторонній торгівлі з Грузією положень Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження, учасницею якої Україна є з 1 лютого 2018 

року (Закон України від 14.01.2020 № 450-IX). Підписано Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Міністерством сільського та рибного господарства і 

продовольства Королівства Іспанії в галузі сільського господарства та харчової промисловості (10.09.2020, м. Мадрид, Королівство Іспанія).

На даний час продовжується переговорний процес з укладення угод про вільну торгівлю з Республікою Сербія та Турецькою Республікою.

Також, проведено переговори з Великою Британією як стороною Угоди про асоціацію щодо збереження преференційного режиму двосторонньої торгівлі після виходу Великої Британії з ЄС (8 жовтня 2020 року Президентом України В. 

Зеленським та Прем’єр-міністром Великої Британії Б. Джонсоном підписано Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії.  

Наразі здійснюються внутрішньодержавні процедури для набрання Угодою чинності).

МЗС

У рамках діяльності РЕІ продовжено опрацювання звернень українських компаній щодо пошуку перспективних партнерів за кордоном, надання сприяння у вирішенні проблемних питань, а також розгляд звернень іноземних компаній щодо 

пошуку партнерів та залучення інвестицій в Україну. 

В умовах пандемії РЕІ активно використовує можливості дистанційного формату взаємодії та допомоги вітчизняним виробникам та експортерам. У рамках створення ефективної системи підтримки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності 

України та просування вітчизняних товарів і послуг на зовнішніх ринках РЕІ проведені низка заходів, зокрема: 

у жовтні під час онлайн-конференції з регіональними представниками бізнесу була роз’яснена інформація про новий формат роботи Ради експортерів та інвесторів (РЕІ); привернута увага до практичного застосування положень Угоди про 

політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Великою Британією; привернута увага до можливостей українських компаній та розробників під час ІІІ Українсько-ізраїльського інноваційного саміту, 

основною темою якого стало залучення інноваційних рішень для боротьби з COVID-19;

03.11.2020 - онлайн-брифінг Посла України в США В.Єльченка, а також керівників генеральних консульств в Нью-Йорку, Сан-Франциско та Чикаго;

25.11.2020 - вебінар для українських експортерів на тему: "Діджиталізація українського бізнесу в Португалії";

01.12.2020 - онлайн-брифінг Посла України у Великій Британії В.Пристайка для вітчизняних експортерів;

03.12.2020 - онлайн-конференція «Україна та Греція: нові можливості для розширення двосторонньої співпраці»;

10.12.2020 - онлайн-зустріч компаній-експортерів Львівщини з Посольством України в США (у заході взяли участь Посол України в США В.Єльченко, міський голова Львова А.Садовий, а також понад 40 представників львівського бізнесу). 

З метою розвитку співпраці та налагодження прямих контактів між українським іноземним бізнесом у грудні 2020 року укладено Меморандум про взаєморозуміння між РЕІ та Національною конфедерацією малих і середніх підприємств, а також 

між РЕІ та Афінською ТПП.

160 До абзацу 

четвертого 

підпункту "ґ" 

пункту 12 статті 1

активізації діяльності щодо залучення 

фінансової допомоги Україні для 

упровадження реформ

31/12/2020 МЗС

Секретаріат Кабінету 

Міністрів України

Виконується.

9 грудня ЄС виділив Україні 1-й транш 5-ї програми МФД в розмірі 600 млн євро.

У співпраці з міжнародними фінансовими установами, зокрема з Європейським інвестиційним банком, ЄС продовжується реалізація програм підтримки «EU4Business в Україні» на загальну суму понад 300 млн євро. 

У контексті започаткування у серпні 2020 р. спільного енергетичного партнерства з ФРН в Україні створено та функціонує секретаріат енергетичного партнерства. 8-9 грудня 2020 р. проведено перший українсько-німецький енергетичний день та 

водневий семінар, німецькою стороною вивчається можливість надання технічної підтримки та фінансової допомоги виконанню одного з пріоритетів Уряду України - ефективної трансформації вугільних регіонів, колишнього прем’єр-міністра 

Саксонії С.Тілліха призначено спеціальним посланником Уряду ФРН з питань структурної трансформації вугільних регіонів України.

161 До абзацу п'ятого 

підпункту "ґ" 

пункту 12 статті 1

посилення інституційної спроможності 

органів дипломатичної служби щодо 

сприяння діяльності українських суб'єктів 

зовнішньоекономічної діяльності за 

кордоном

31/12/2020 МЗС

Мінекономіки

Виконується.

Впроваджено в дію «Типові показники ефективності роботи ЗДУ на економічному напрямі», проводилась робота із розробки та затвердження Положення про відділи економічної дипломатії  у складі закордонних дипломатичних установ 

України та оновлення  «Генеральних директив відділам з економічних питань ЗДУ»
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162 До абзацу шостого 

підпункту "ґ" 

пункту 12 статті 1

налагодження ефективної системи 

комунікації з метою вирішення проблемних 

питань діяльності іноземних інвесторів в 

Україні

31/12/2020 Мінекономіки

МЗС

Виконується.

Мінекономіки

З метою налагодження комунікацій для вирішення проблемних питань іноземних інвесторів на території України Мінекономіки направлено листи-запити до державних органів щодо надання інформації стосовно невирішених проблемних питань 

діяльності іноземних компаній на українському ринку для опрацювання та узагальнення. 

 Крім того, на постійній основі здійснюється моніторинг інформації щодо наявних проблемних питань інвесторів та пошук можливих шляхів їх вирішення в рамках звернень інвесторів та підготовки довідок до двосторонніх засідань міжурядових 

комісій. Були надані оновлені довідки щодо стану вирішення проблемних питань діяльності нідерландських, швейцарських, чеських та латвійських інвесторів в Україні.

Мінекономіки розроблено та направлено на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету  Міністрів України від 16 жовтня 2019 р. № 902" (лист Мінекономіки від 

30.10.2020 № 3901-01/65585-01)  з метою активізації роботи Комісії з питань захисту бізнесу та поліпшення інвестиційного клімату й забезпечення координації її дій з питань підготовки пропозицій щодо вирішення системних проблем діяльності 

суб’єктів господарювання, що перешкоджають залученню інвестицій та реалізації інвестиційних проектів.

                                         

МЗС

У рамках надання дипломатичного сприяння у переговорному процесі щодо укладання угоди з переможцем конкурсу про концесію українського порту «Ольвія» (м. Миколаїв) катарською компанією «QTerminals» 29.07.2020 отримано 

підтвердження від катарських переговорників щодо остаточного погодження проблемних пунктів Концесійної угоди. 

20.08.2020 у режимі відеоконференції відбулася церемонія підписання концесійної угоди. Участь у заході взяв Міністр інфраструктури України В. Криклій, Міністр транспорту та комунікацій Катару Д. Аль Сулейті, Посол України в Катарі А. 

Кузьменко.

У рамках розгляду звернень щодо вирішення проблемних питань діяльності іноземних інвесторів в Україні на постійній основі забезпечувалася ефективна системна комунікація з Мінекономіки та іншими ЦОВВ України.

Проведено 11-те засідання Українськ-німецької Групи високого рівня з економічного співробітництва під головуванням Віце-прем'єр-міністра України О.В. Стефанішиної (14.12.2020, онлайн формат), в ході якого домовлено про розгляд 

Секретаріатом Української частини ГВР наявних проблемних питань діяльності німецьких інвесторів в Україні та підготовку відповідних пропозицій щодо їх вирішення і їхню передачу на розгляд німецькій стороні

163 До абзацу сьомого 

підпункту "ґ" 

пункту 12 статті 1

розширення торговельно-економічних 

зв'язків України з державами Азії, Африки 

та Латинської Америки;

31/12/2020 Мінекономіки

МЗС

Виконано.

1. 23.12.2020 укладено Програму співпраці між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки в рамках спільного будівництва ""економічного поясу Шовкового шляху"" і ""морського Шовкового шляху 21-го століття"".

2. 23.12.2020 підписано Спільну заяву Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Міністерства комерції Китайської Народної Республіки щодо започаткування спільного техніко-економічного обґрунтування 

доцільності лібералізації торгівлі.

3. За підсумками засідань спільних міжурядових комісій з питань співробітництва (СМК) та їх робочих органів у 2020 р. підписано:  Протокол Сьомого засідання Українсько-китайської Підкомісії з питань співробітництва у галузі сільського 

господарства Комісії зі співробітництва між Урядом України та Урядом КНР (26 27.11.2019, м. Пекін);  Меморандум Восьмого засідання Координаційної ради з економічного співробітництва з Японією при Мінекономіки України та Комітету 

ділового співробітництва з Україною Японської федерації бізнесу ""Кейданрен"" (14-19.12.2019, м. Токіо);  Протокол Дванадцятого засідання Спільної міжурядової українсько-азербайджанської комісії з  питань економічного співробітництва 

(30-31.01.2020, м. Київ);  Спільну заяву за результатами двосторонніх українсько-узбецьких консультацій з питань торговельно-економічного співробітництва на рівні Голів СМК (21.02.2020, м. Київ); Протокол П’ятого засідання Спільної 

міжурядової українсько-таджицької комісії з питань економічного співробітництва (03 04.03.2020, м. Київ);  Протокол Другого засідання Робочої групи з питань збільшення товарообігу між Україною та Республікою Казахстан (18.08.2020, відео-

конференція);   Протокол Шостого засідання Українсько-китайської Підкомісії з питань торговельно-економічного співробітництва Комісії зі співробітництва між Урядом України та Урядом КНР (27.08.2020, відео-конференція);  Протокол 

Двадцятого засідання Міжурядової українсько-турецької комісії з торговельно-економічного співробітництва (16.10.2020, м. Стамбул);  Протокол Четвертого засідання Українсько-китайської Комісії зі співробітництва між Урядом України та 

Урядом КНР (23.12.2020, відео-конференція).

3. Проведено наступні зустрічі співголів: українсько-узбецької СМК (21.02.2020, м. Київ); українсько-бразильської СМК (13.05.2020, відео-конференція); українсько-турецької СМК (10.07.2020, м. Київ); українсько-єгипетської СМК (27.10.2020, 

м. Каїр); українсько-саудівської СМК (10.11.2020, відео-конференція), а також зустріч з головою Аргентинської частини українсько-аргентинської СМК (28.02.2020, м. Буенос-Айрес).

4. Проведено засідання робочих органів СМК:  Друге засідання Робочої групи з питань збільшення товарообігу між Україною та Республікою Казахстан (18.08.2020, відео-конференція);  зустріч експертів у рамках Шостого засідання Українсько-

китайської Підкомісії з питань торговельно-економічного співробітництва (19.08.2020; 26.08.2020. відео-конференція);  зустріч Секретаріатів національних частин Міжурядової українсько-турецької комісії з торговельно-економічного 

співробітництва та експертних груп (15-16.09.2020, відео-конференція);  зустріч Секретаріатів національних частин Міждержавної українсько-казахстанської Комісії з економічного співробітництва з питань підготовки Чотирнадцятого засідання 

Комісії (27.11.2020, відео-конференція);  зустріч Секретаріатів національних частин та експертних груп з метою узгодження проекту Протоколу Чотирнадцятого засідання Міждержавної українсько-казахстанської Комісії з економічного 

співробітництва (14-15.12.2020, відео-конференція).

 5. З метою просування українських товарів та послуг на ринки держав-партнерів відбулися Українсько-китайські консультації у режимі онлайн-конференції щодо доступу на спільні ринки сільськогосподарської продукції (16.09.2020), а також 

онлайн-конференції за підтримки ТПП України з представниками урядових та бізнес кіл: Казахстану (21.05.2020); ПАР (19.06.2020); Єгипту (21.07.2020); Аргентини (04.08.2020); Туреччини (20.08.2020); Таджикистану (07.09.2020); Марокко 

(11.11.2020); Бразилії (26.11.2020). Проведено онлайн-конференцію зі слухачами Національного коледжу оборони ОАЕ з метою презентації економічного потенціалу України та розвитку українсько-еміратських відносин (25.11.2020). 

6. Проведено телефонні розмови Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України І. Петрашка з Міністром довкілля, водних ресурсів та сільського господарства Королівства Саудівська Аравія Абдурохманом бін 

Абдумохсеном АльФадлі (10.11.2020) та Міністром муніципалітетів та навколишнього середовища Держави Катар А. Аль Субейї (15.12.2020).

7. Проведено два онлайн-засідання експертів Робочої групи ГУАМ з економіки і торгівлі (09.06.2020, 26.08.2020) та онлайн - засідання Робочої групи ОЧЕС з торгівлі та економічного розвитку (10.11.2020).

8. Розроблено позиційний документ щодо запровадження Механізму екстреної взаємодії (МЕВ) з державами-партнерами для координації дій, пов’язаних з можливими обмеженнями у сфері двосторонньої торгівлі у зв’язку з епідеміями та 

іншими природними та техногенними катаклізмами. Започаткована відповідна комунікація з державами-партнерами. Позиційний документ передано на розгляд: Казахстанській стороні (18.08.2020); Турецькій стороні (15.09.2020); Єгипетській 

стороні (27.10.2020); Еміратській стороні (23.11.2020).

Листом від 28.12.2020 № 4322-06/76467-01 Мінекономіки звернулось з пропозицією зняти з контролю зазначене завдання, як виконане.

164 До абзацу другого 

підпункту "д" 

пункту 12 статті 1

Вжити заходів стосовно удосконалення 

інформаційного забезпечення 

зовнішньополітичної діяльності щодо 

утвердження міжнародного авторитету 

України, піднесення у світі її іміджу, 

зокрема засобами "культурної дипломатії":

забезпечення об'єктивного, всебічного і 

збалансованого інформування іноземної 

аудиторії про суспільно значущі події в 

Україні, офіційну внутрішню і зовнішню 

політику, прогрес у впровадженні реформ та 

позицію держави

31/12/2020 МЗС

МКІП

Виконується.

МЗС на постійній основі проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з метою інформування міжнародної спільноти щодо основних подій в Україні. Надаються роз’яснення позиції держави щодо актуальних питань внутрішньої та зовнішньої 

політики. МЗС регулярно надає закордонним дипломатичним установам України (ЗДУ) позиційні матеріали, тези, інформаційні сигнали, аудіо та відео контент для здійснення проактивної роботи на інформаційному напрямі. Проводяться 

тематичні інформаційні кампаній МЗС. Для виконання інформаційної роботи залучаються експерти, місцеві представники ЗМІ, лідери думок, представники аналітичних центрів. Відповідна інформація також активно поширюється на офіційних 

сторінках та сторінках соціальних мереж МЗС та ЗДУ.

У листопаді 2020 р. серед іншого можна виокремити такі головні теми інформування: захист прав людини в окупованому РФ Криму, дотримання принципів гендерної рівності. 10 листопада 2020 р. був проведений перший Міжнародний форум 

культурної дипломатії. До 75-річчя ЮНЕСКО МЗС був ініційований міжнародний флешмоб відео привітань з нагоди ювілейної дати та привернута увага до пам'яток ЮНЕСКО, розташованих в окупованому Криму. 24 листопада 2020 р. МЗС та 

Український інститут національної пам’яті (УІНП) за підтримки благодійного фонду «Героїка» презентували історичний проєкт - «Віртуальний некрополь української еміграції», який дозволяє відстежити місця поховання українських емігрантів 

онлайн. 

У грудні 2020 р. найважливішими інформаційними приводами стали: співпраця України та НАТО, проведення міністрами закордонних справ та міністрами оборони України та Турецької Республіки першого засідання «Квадриги» у рамках 

всебічного двостороннього діалогу; інформування про проблеми безпеки в регіоні Чорного моря. Розпочата масштабна інформаційна кампанія для закриття незаконної в’язниці «Ізоляція».

45



165 До абзацу 

третього 

підпункту "д" 

пункту 12 статті 1

підготовка та проведення інформаційних 

кампаній для ознайомлення та 

популяризації української культури за 

кордоном

31/12/2020 МЗС

МКІП

Виконується.

Запущено український аудіогід в Морському музеї в Чорногорії (Котор); проведений концерт в резиденції Посла України в ФРН присвячений пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років  (ФРН); проведено Перше спільне засідання українсько-

азербайджанської Робочої групи з питань співробітництва у сфері туризму (Азербайджан); забезпечена участь України (делегації Міністерства цифрової трансформації з питань розвитку ІТ України) у виставці GITEX 2020 (ОАЕ); проведено 

онлайн-концерт класичної музики за участі українських зірок у Brucknerhaus Linz (Австрія). На сторінках закордонних дипломатичних установ оприлюднені відповідні матеріали Українського Інституту.

166 До абзацу 

четвертого 

підпункту "д" 

пункту 12 статті 1

упровадження ефективних механізмів 

протидії російській гібридній агресії проти 

України в інформаційному просторі

31/12/2020 МКІП

МЗС

Виконується.

Протягом 2020 року МКІП:

1. Запущено мовлення телеканалу "Дом/Дім" для цільової аудиторії, що проживає на тимчасово окупованих територіях та прилеглих до них регіонів. Телеканал є одним з основних джерел отримання неупередженої інформації на тимчасово 

окупованих територіях про дійсний стан подій в Україні та світі. Телеканал мовить у багатоканальних цифрових та аналогових мережах на лінії контакту в Донецькій, Луганський, Херсонській областях на більше ніж десяти передавачах, що 

дозволяє доставити сигнал на тимчасово окуповані території у Донецьку і Луганську область та тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.

2. В лютому 2020 року проведено шостий міжнародний форум, присвячений Дню спротиву окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя «Age of Crimea».

3. Проведено ряд заходів з патріотичного виховання молоді у ВНЗ України у форматі зустрічей і діалогів з відомим активістом та ветераном війни Володимиром Жемчуговим. Заходи проведено протягом 1 квартал у Києві, Львові, Лисичанську та 

Сєвєродонецьку, усього 13 зустрічей. В ході заходу поширено продукцію патріотичного змісту.

4. В серпні 2020 року виготовлено та поширено тематичне відео щодо актуалізації теми Криму в інформаційному просторі України.

5. Забезпечено виготовлення та поширення друкованої продукції під назвою «Донбас Інформ», яка забезпечує належне та широке інформування населення Донецької та Луганської областей з метою донесення суспільно важливої інформації. 

«Донбас Інформ» поширюється у форматі 22 випусків українською та російською мовами загальним накладом 270 тисяч примірників кожен випуск. «Донбас Інформ» містить найважливішу інформацію щодо подій в Україні та актуальних послуг 

для мешканців Донецької та Луганської областей.

6. Забезпечено поширення серед органів виконавчої влади медіамоніторингу щодо діяльності органів влади. Звіти про моніторинг надходять щоденно протягом року. Надаються щоденні звіти, а також щотижневі та щомісячні аналітичні огляди та 

звіти.

7. Надруковано та поширено на сході України та серед військовослужбовців ЗСУ видавничої продукції (книжок) патріотичного спрямування: всього надруковано 26 видань (19 проектів) загальним накладом 35 тис. примірників на суму 7 млн грн. 

Планується видання ще 29 видань загальним накладом 94,5 тис. примірників на суму 12 млн грн.

8. Виготовлено та надано сприяння в поширенні відеоролику «Справа Віталія Марківа».

9. Виготовлено та поширено відео до 29 серпня  – Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

10. Виготовлено тематичні відеоматеріали та створено візуальну інсталяцію «Дзвін пам’яті» в рамках вшанування Героїв Небесної сотні у межах відзначення Дня Гідності та Свободи 21 листопада 2020 р. у м. Києві

Разом з тим, вагомі проєкти заплановано до реалізації в 2021 році. Зокрема, МКІП розробляється концепція фунціонування центру протидії дезінформації, метою якого є оперативне (протягом 1-2 годин) виявлення інформаційних загроз, їх аналіз 

та інформування органів виконавчої влади про виявлені загрози. Запуск Центру планується в 2021 році.

Також МКІП розробляє загальнонаціональну програму з підвищення медіаграмотності населення. Кампанія планується шляхом створення курсу з медіаграмотності для «Дія. Цифрова освіта», запуску освітніх проєктів, інших проєктів, що 

таргетовані як на дітей, так і на доросле покоління

МЗС:

Керівництво МЗС  у своїх інтерв’ю під час звітного періоду доносили до української та іноземної аудиторії інформацію про численні порушення прав людини зі сторони країни-окупанта РФ, обмеження прав журналістів в Криму, 

неприпустимість руйнування пам'яток ЮНЕСКО на півострові. Посилено інформування про створення та діяльність Кримської платформи.   

Дипломатичні установи на своїх сторінках у соцмережах опубліковували повідомлення, зазначені в медіаплані відповідно до визначених дат публікації кампанії #Fight4Truth (кампанія у сфері протидії дезінформації та боротьби з 

антиукраїнською пропагандою Росії, у тому числі на тимчасово окупованих територіях). 

На офіційних акаунтах МЗС у соцмережах (Facebook, Twitter, Telegram) оприлюднено публікації щодо виступів та звернень керівництва МЗС у міжнародних організаціях (ООН та органи і агенції ООН, ЄС, НАТО, ОБСЄ, ОЧЕС, ОІС), зокрема на 

тему агресії РФ проти України – 12 публікацій.

167 До абзацу п'ятого 

підпункту "д" 

пункту 12 статті 1

розширення мережі закордонних філій 

державної установи "Український інститут"

31/12/2020 МЗС Виконується.

У звітному кварталі заходи не проводилися  у зв'язку із запровадженням карантину та значних обмежувальних заходів з протидії поширенню COVID-19 
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168 До абзацу другого 

підпункту "е" 

пункту 12 статті 1

Вжити заходів стосовно посилення захисту 

прав та інтересів громадян і юридичних осіб 

України за кордоном:

підвищення ефективності виконання 

консульських функцій закордонними 

дипломатичними установами України, 

зокрема шляхом цифровізації консульських 

послуг

31/12/2020 МЗС Виконується.

Підписано договори на  модернізацію/модифікацію інформаційно-телекомунікаційної системи «Віза» та підсистеми «е-Віза», ІТС «ВІС МЗС» (вчинення паспортних дій та постановки на консульський облік громадян України в закордонних 

дипломатичних установах України, в тому числі, з використанням електронних довірчих послуг) та інформаційно-телекомунікаційної системи «е-Консул».

В рамках діючого договору здійснюється модернізація модуля «е-Черга».

Розроблено чат-бот, готується договір про передачу у власність МЗС.

З метою підвищення відмовостійкості, систему перенесено на нові сервери (придбано чотири сервери, рівень реалізації 100%), а також підключено обмін даними з інформаційними системами МВС засобами «Трембіти» (рівень реалізації – 

100%). 

Отримано атестати відповідності на КСЗІ.

169 До абзацу 

третього 

підпункту "е" 

пункту 12 статті 1

активізація переговорів з іноземними 

державами щодо запровадження 

спрощеного порядку оформлення віз або 

безвізового режиму поїздок для громадян 

України

31/12/2020 МЗС Виконується.

25.11.2020 у м. Лондон підписано Угоду про взаємне скасування візових вимог з Сент-Вінсент і Гренадінами. Сторонами розпочато внутрішньодержавні процедури, необхідні для набрання Угодою чинності. 

Очікується повідомлення контрагента про завершення виконання внутрішньодержавних формальностей, необхідних для набрання чинності Угодою про скасування візових вимог з Гренадою, укладеною 16.07.2020 у м. Лондон (українською 

стороною завершено відповідні процедури - Угоду затверджено постановою КМУ від 16.09.2020 № 836).

Підготовлено до підписання низку міжнародних договорів України у візовій сфері: 

- Угоду про взаємні безвізові поїздки пред'явників дипломатичних та службових паспортів з Алжиром (видано розпорядження КМУ від 04.11.2020 № 1384 щодо уповноваження на підписання Угоди Заступника Міністра закордонних справ 

України (CDTO) Д.Сеніка. Очікується повідомлення алжирської сторони про готовність до підписання Угоди;

 - оновлену Угоду про  тарифи консульського збору за оформлення довгострокових (національних) віз з Литвою (на заміну Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Литовської Республіки про тарифи консульського збору від 

26.11.2009). Видано розпорядження КМУ від 11.11.2020 № 1418, повноваження на підписання Угоди надано Послу України в Литві В.В. Яценківському. Очікується повідомлення контрагента про готовність до підписання Угоди; 

- Угоду про взаємне скасування візових вимог з Індонезією (проєкт Угоди схвалено розпорядженням КМУ від 18.11.2020 № 1461). Очікується повідомлення про завершення виконання відповідних внутрішньодержавних процедур контрагентом. 

Завершено переговорний процес щодо укладення Угоди про безвізові поїздки пред'явників дипломатичних, службових та офіційних паспортів з Філіппінами. Готується для  направлення на погодження заінтересованим державним органам 

розробленого МЗС проєкту відповідного розпорядження Кабінету Міністрів.

170 До абзацу другого 

підпункту "є" 

пункту 12 статті 1

Вжити заходів стосовно розвитку відносин у 

сфері співпраці із закордонними 

українцями:

провадження ефективної 

зовнішньополітичної діяльності України, 

спрямованої на задоволення національно-

культурних і мовних потреб закордонних 

українців, захист їхніх прав як національних 

меншин в інших державах

31/12/2020 МЗС

МКІП

Виконується.

МЗС вживало заходів, спрямованих на  підтримку діалогу з провідними організаціями закордонних українців, надання їхнім осередкам організаційної, методичної, фінансової допомоги. Проведено чергове 46-те засідання Національної комісії з 

питань закордонних українців, яка є постійно діючим органом при Кабінеті Міністрів України.

З метою задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами України, у тому числі, забезпечення підтримки вивчення української мови МЗС брало участь в опрацюванні проєкту постанови Кабінету 

Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 р. № 729".

З метою підтримки національної свідомості та єдності українців, які проживають за межами України, збереження почуття національної гідності, ведення своєрідного літопису життя українців у світі, створення простору для спілкування серед 

української громади МЗС продовжив реалізацію інформаційно-комунікаційних проєктів», зокрема проєкту відеоісторій з життя закордонних українців «Багато справ ще у моєї долі», які розміщуються на фейсбук-сторінці Управління 

закордонного українства МЗС.

10 грудня 2020 р. проведено онлайн-зустріч Прем’єр-міністра Д.Шмигаля та Президента Світового конгресу українців П.Ґрода і укладено Меморандум про співпрацю між Кабінетом Міністрів України та СКУ. Його реалізація  сприятиме 

посиленню взаємодії із закордонними українцями, захисту їх прав та інтересів, популяризації України у світі

171 До абзацу 

третього 

підпункту "є" 

пункту 12 статті 1

опрацювання питання щодо розширення 

прав закордонних українців під час їх 

перебування в Україні

31/12/2020 МЗС Виконується.

МЗС розроблено та 21 грудня  надіслано на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади  проєкт Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про закордонних українців".

172 До абзацу другого 

підпункту "ж" 

пункту 12 статті 1

Вжити заходів стосовно підвищення 

ефективності та розвитку дипломатичної 

служби:

створення належних умов для підвищення 

посадовими особами дипломатичної служби 

рівня професійної компетентності шляхом 

професійного навчання, у тому числі 

вдосконалення знання іноземних мов у 

відповідних закладах освіти в Україні та за 

кордоном

31/12/2020 МЗС Виконується.

Забезпечується професійне навчання посадових осіб дипломатичної служби та удосконалення знання іноземних мов на базі Державного навчально-наукового закладу післядипломної освіти «Дипломатична академія України імені Геннадія 

Удовенка при Міністерстві закордонних справ», у тому числі, з урахуванням ситуації, що склалась в умовах протидії COVID-19. У цьому зв'язку на базі ДАУ запроваджено освітню платформу "Академія онлайн" для  дистанційного навчання 

працівників МЗС та  інших центральних органів виконавчої влади, а також використовуються інші форми дистанційного навчання працівників

173 До абзацу 

третього 

підпункту "ж" 

пункту 12 статті 1

активізація та розширення діяльності 

закордонних дипломатичних установ 

України у державах акредитації

31/12/2020 МЗС Виконується.

МЗС ведеться робота з оптимізації ЗДУ. У цьому контексті опрацьовано та внесено на розгляд Президента України пропозиції щодо утворення нових ЗДУ (5 установ), реорганізації (1 установа) та скорочення діючих (2 установ). Завершується 

підготовка до відкриття ГКУ в Г'юстоні. Посилено консульську присутність в Канаді, зокрема призначено почесного консула України в Монреалі (жовтень).

174 До абзацу 

четвертого 

підпункту "ж" 

пункту 12 статті 1

поліпшення кадрового забезпечення 

закордонних дипломатичних установ 

України

31/12/2020 МЗС Виконується. 

Здійснюється оптимізація консульської присутності, яка стосується 23 посад в ЗДУ. У рамках забезпечення цифровізації МЗС заплановано введення в ЗДУ 7 посад спеціалістів з інформаційних технологій. Посилено економічний напрям роботи 

ЗДУ, шляхом введення 5 посад з економічних питань.

175 До абзацу п'ятого 

підпункту "ж" 

пункту 12 статті 1

забезпечення додержання гендерної 

рівності при призначенні на дипломатичні 

посади категорії "А" в органах 

дипломатичної служби

31/12/2020 МЗС

Урядовий 

уповноважений з 

питань гендерної 

політики

Виконується.

Протягом 4-го кварталу було призначено двох послів, обоє жіночої статі (у Фінляндії і Сингапурі). Загалом протягом 2020 р. було призначено 19 Послів: 14 - чоловіки, 5- жінки (для порівняння: протягом останніх 5 років не призначалося більше 1 

посла жіночої статі за рік).
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