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

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 − 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. Відповідно до 

висновку Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом на предмет відповідності праву ЄС законопроєкт № 1196-1 за своєю метою не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням 

України, однак не в повному обсязі враховує положення директив 2004/49, 91/440, 2008/57, 2007/59, 95/18. Рекомендується врахувати зазначені зауваження під час доопрацювання законопроєкту № 1196-1.

Представники Мінінфраструктури взяли участь у засіданнях підкомітету з питань залізничного транспорту Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури щодо відновлення роботи над законопроєктом 

№ 1196-1, які відбулися 20.02.2020 та 11.03.2020

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 Виконується.

Мінінфраструктури здійснює супроводження в комітетах Верховної Ради України законопроекту «Про внутрішній водний транспорт» (реєстр. № 1182-1 від 06.09.2019), внесеного народними депутатами України Кісєлем Ю. Г. та 

іншими (далі – законопроєкт  № 1182-1), зокрема:

 - представники Мінінфраструктури неодноразово брали участь у засіданнях Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури, Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з 

Європейським Союзом, Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики щодо обговорення законопроєкту № 1182-1;

- організовано два круглих столи на підтримку законопроєкту № 1182-1 та проведено ряд зустрічей із представниками бізнесу, європейськими експертами, ДП «АМПУ», Морської адміністрації, за результатами яких отримано 

низку пропозицій щодо вдосконалення тексту законопроєкту № 1182-1;

- Мінінфраструктури здійснює постійну роботу з народними депутатами України щодо розвитку внутрішніх водних шляхів (організовано виїзні робочі зустрічі на шлюзах та в гирлових морських портах; поїздку в порти 

Королівства Нідерландів для безпосереднього ознайомлення з міжнародним досвідом);

- Мінінфраструктури розробило пакет законодавчих ініціатив, пов’язаних із фінансуванням утримання внутрішніх водних шляхів (зокрема, зміни до Бюджетного та Податкового кодексів України);

- за результатами розгляду питань порядку денного Верховної Ради України 20.12.2019 прийнято рішення про направлення на повторне перше читання законопроєкту № 1182-1, передано на доопрацювання до Комітету 

Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури.

Доопрацьований законопроєкт «Про внутрішній водний транспорт» зареєстровано у Верховній Раді України за № 1182-1-д від 17.01.2020 (далі – законопроєкт № 1182-1-д).

Комітет Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури на своєму засіданні 14.02.2020 розглянув законопроєкт № 1182-1-д поданий народними депутатами України Кісєлем Ю. Г., Ковальовим А. В. та іншими, і 

за результатами обговорення було ухвалено рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроєкт № 1182-1-д за основу.

Подання Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури про розгляд законопроєкту № 1182-1-д надано 18.02.2020.

24.04.2020 Верховною Радою України законопроєкт № 1182-1-д прийнято за основу в першому читанні.

05.05.2020 представники Мінінфраструктури взяли участь у засіданні підкомітету з питань річкового транспорту Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури щодо обговорення законопроєкту № 

1182-1-д, підготовки поправок та пропозицій до нього до другого читання

3 До абзацу 

п'ятого 

підпункту "а" 

пункту 1 статті 

1

управління відходами 31/12/2019 Мінекоенерго Виконується.

Мінекоенерго здійснює 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 Верховною Радою України прийнято рішення про направлення на доопрацювання в Комітеті законопроекту реєстр. № 2207-1

4 До абзацу 

шостого 

підпункту "а" 

пункту 1 статті 

1

урегулювання питання видобутку 

бурштину

31/12/2019 Мінекоенерго Виконано.

З метою упорядкування видобутку бурштину Урядом підтримано та подано на розгляд Верховної Ради України проекти Законів України:

 - «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо урегулювання питання видобутку бурштину» (реєстр. № 2240 від 08.10.2019), який прийнято Верховною Радою України та підписано Президентом України 

(Закон України від 19.12.2019 № 402-IX). Закон передбачає правове врегулювання відносин щодо користування надрами з метою видобування бурштину, припинення незаконного видобування бурштину, а також створення 

сприятливих умов для розвитку в Україні галузі економіки, залучення у цю галузь інвестицій та нових технологій, зростання рівня життя населення в місці видобування бурштину, забезпечення охорони навколишнього 

природного середовища під час видобування бурштину та рекультивації порушених земель.

 - «Про внесення зміни до статті 252 Податкового кодексу України щодо упорядкування розміру ставки рентної плати за користування надрами для видобування бурштину» (реєстр. № 2241 від 08.10.2019), який прийнято 

Верховною Радою України та підписано Президентом України (№ 490-ІХ від 04.02.2020), що передбачає зменшення ставки рентної плати за користування надрами для видобування бурштину для стимулювання його законного 

видобування.

 - «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо розподілу рентної плати за користування надрами для видобування бурштину» (реєстр. № 2242 від 08.10.2019). Верховна Рада України  проголосувала проект як 

поправку при прийнятті Закону України 14.11.2019 № 293-IX «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України». Ця поправка  передбачає перерозподіл коштів від рентної плати за користування надрами для видобування 

бурштину між бюджетами різних рівнів, а саме до місцевих бюджетів за місцем, де проводиться видобуток бурштину

5 До абзацу 

сьомого 

підпункту "а" 

пункту 1 статті 

1

запровадження системи інтегрованих 

дозволів на викиди та скиди 

забруднюючих речовин

31/12/2019 Мінекоенерго Виконується.

Проект Закону України «Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення» схвалено на засіданні Уряду та направлено на розгляд Верховної Ради України (реєстр. № 3117 від 24.02.2020).

Проектом Закону визначаються основні вимоги до інтегрованого дозволу, перелік видів діяльності, які вимагають отримання інтегрованого дозволу, процедура видачі інтегрованого дозволу, підстави відмови у видачі 

інтегрованого дозволу, підстави та порядок зупинення та анулювання інтегрованого дозволу, підстави та порядок внесення змін до інтегрованого дозволу, вимоги до реєстру інтегрованих дозволів, особливості моніторингу 

викидів та контролю суб’єктів господарювання, які отримали інтегрований дозвіл.

У зв’язку зі зміною Уряду проект Закону (реєстр. № 3117 від 24.02.2020) вважається відкликаним, наразі здійснюється його повторне погодження відповідно до регламентних вимог
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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 Мінекоенерго

Мінфін

Виконується.

Мінекоенерго підтримано та забезпечено супровід під час розгляду Верховною Радою України проекту Закону України «Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної 

енергії» (реєстр. № 2386 від 06.11.2019), внесений на розгляд Верховної Ради України народним депутатом України Ю. Камельчуком.

Метою законопроєкту є погашення дебіторської та кредиторської заборгованості ДП «Енергоринок», яка утворилась станом на 01.07.2019.

За результатом розгляду Комітет Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг на своєму засіданні 29.11.2019 (Протокол № 12) прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти 

проєкт Закону за основу та в цілому.

30.04.2020 проект Закону України «Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії» прийнято в першому читанні

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

8 До абзацу 

десятого 

підпункту "а" 

пункту 1 статті 

лібералізації діяльності у сфері 

виробництва спирту етилового

31/12/2019 Мінекономіки Виконано.

Прийнято Закон України від 03.12.2019 № 318-IX "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та 

пального" щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва і обігу спирту етилового" (набув чинності 14.12.2019 та вводиться в дію з 01.07.2020)

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

Виконується.

1. Верховною Радою України за участю Мінекономіки прийнято ряд законодавчих ініціатив, спрямованих на створення сприятливих умов для діяльності підприємців, у тому числі з метою зменшення негативного впливу 

пандемії COVID-19 на економіку України, серед яких:

1) збільшено граничні обсяги доходу для платників єдиного податку (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)” від 30.03.2020 № 540-ІХ);

2) запроваджено мораторій на проведення планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (за виключенням окремих видів діяльності), а також мораторій на проведення 

податкових документальних та фактичних перевірок по останній день місяця, в якому завершиться карантин (Закон України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки 

платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)” від 17.03.2020 № 533 (з урахуванням змін, внесених Законом України 13.05.2020 № 

591); 

3) відтерміновано набрання чинності законів України від 20.09.2019 № 128-ІХ “Про внесення змін до Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” 

та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг” та № 129-ІХ “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг”.

2. Проведено 7 засідань Координаційної ради з питань розвитку мікропідприємництва та малого підприємництва (утвореної відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2019 № 892), в рамках яких було 

розроблено законопроекти, спрямовані на підвищення лімітів для 3 груп ФОП, пом'якшення штрафів за порушення законодавства, що регулює використання РРО, введення мораторію на перевірки ФОПів.

Так, Мінекономіки було розроблено та Кабінетом Міністрів схвалено проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського 

харчування та послуг” щодо контролю та відповідальності суб’єктів господарювання”, який зареєстровано у Верховній Раді України 02.01.2020 (реєстр. № 2711), яким передбачалось пом’якшити відповідальність суб'єктів 

господарювання за деякі порушення, пов'язані із застосуванням програмних реєстраторів розрахункових операцій, а також впровадити ризик-орієнтований підхід при проведенні контролюючими органами фактичних перевірок 

щодо додержання фізичними особами – підприємцями вимог у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій. У зв’язку із зміною складу Уряду проект Закону України реєстр. № 2711 вважається відкликаним з 

04.03.2020. На даний час відповідний проект Закону доопрацьовується з урахуванням змін, що відбулись у законодавстві

10 До абзацу 

дванадцятого 

підпункту "а" 

пункту 1 статті 

1

лібералізації трудових відносин та 

оновлення законодавства про працю

31/12/2019 Мінекономіки Виконується.

Кабінетом Міністрів 28.12.2019 внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України "Про працю" (реєстраційний номер 2708). У зв’язку із зміною Уряду 04.03.2020 законопроект вважається відкликаним. 

Мінекономіки на даний час здійснюються узгоджувальні процедури для повторного його внесення на розгляд Верховної Ради України. 23.05.2020 отримано висновок Мін'юсту (лист № 22685/8287-26-20/7.2.2) та готується для 

внесення Кабінетові Міністрів

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"

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".

Прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України 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"



3

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 квітня 2020 року послуги на Платформах отримали майже 130 

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.

У період карантину, коли центри зайнятості максимально надають послуги у дистанційному режимі, станом на 30.04.2020 проведено 698 вебінарів з висвітленням питань організації обслуговування населення під час карантину, 

пошуку роботи онлайн, складання резюме та самопрезентацій роботодавцеві; надано 16 тис. індивідуальних онлайн консультацій з вибору/зміни професії; надано 76,5 тис інформаційних послуг з професійної орієнтації та 

працевлаштування, з них 32 тис. в онлайн форматі

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 Мінекоенерго Виконано.

Для реалізації прийнятих Урядом рішень стосовно відокремлення діяльності з транспортування природного газу було підготовлено та прийнято:

• Закон України від 31.10.2019 № 264-IX «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу»;

• Закон України від 14.11.2019 № 300-IX «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» у зв’язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу»;

• Закон України  від 03.12.2019 № 314-IX «Про внесення зміни до розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо створення умов для забезпечення виконання зобов'язань України з відокремлення 

діяльності з транспортування природного газу»;

• Постанову Кабінету Міністрів України від 18.09.2019 № 840 «Про відокремлення діяльності з транспортування природного газу та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи»;

• Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.11.2019 № 1087 «Про визначення уповноваженого органу управління державним майном газотранспортної системи, що використовується у процесі провадження діяльності з 

транспортування природного газу магістральними трубопроводами».

Таким чином, незалежного оператора газотранспортної системи – ТОВ «Оператор ГТС України» було відокремлено від НАК «Нафтогаз України» та передано в управління АТ «Магістральні газопроводи України», яке 

підпорядковано Мінфіну.

Відповідно до постанов НКРЕКП від 24.12.2019 № 3010 і № 3011 прийнято  рішення про сертифікацію ТОВ «Оператор ГТС України» та рішення про ліцензування ТОВ «Оператор ГТС» на право провадження господарської 

діяльності з транспортування природного газу з 01.01.2020.

За інформацією ТОВ «Оператор ГТС України», товариством підписано технічні угоди з операторами газотранспортної системи Польщі, Угорщини, Румунії, Молдови, Словаччини та Росії і з 01.01.2020 розпочато 

транспортування природного газу для споживачів України та ЄС

15 До абзацу 

сімнадцятого 

Вжити заходів стосовно 

забезпечення початку масштабної 

31/12/2019 Мінекономіки

Фонд державного 

Виконується.

Щодо формування переліку стратегічних підприємств, які не підлягають приватизації  - Верховною Радою України 02.10.19 прийнято Закон України 145-IX "Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про перелік об’єктів права 
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. З метою запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення Урядом було подано проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського 

призначення" (реєстр. № 2178 від 25.09.2019), який після доопрацювання в комітетах Верховної Ради України було рекомендовано відхилити, врахувати окремі положення у законопроекті "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" (реєстр. № 2178-10 від 10.10.2019). Даний законопроект був підтриманий Урядом.

31.03.2020 Верховною Радою України прийнято зазначений законопроект та 28.04.2020 підписано Президентом України (Закон України №552-IX від 31.03.2020). 

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

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.

2. Cтворення електронного реєстру інженерів-землевпорядників та надання їм повноважень зі здійснення державної реєстрації земельної ділянки: відповідний реєстр створено та розміщено на сайті Держгеокадастру за 

посиланням https://land.gov.ua/reyestr_inzheneriv_zemlevporyadnykiv/.

Також Верховною Радою України прийнято в першому читанні (14.11.2019) та готується до другого читання проект Закону України (реєстраційний номер 2194 від 01.10.2019), яким врегульовується питання надання 

сертифікованим інженерам-землевпорядникам повноважень зі здійснення державної реєстрації земельної ділянки.

3. 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.

4. Нормативне закріплення 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

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.

Кабінетом Міністрів схвалено та подано на розгляд Верховної Ради України проект 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 14.05.20).

Крім того, на даний час закінчується доопрацювання розробленого та розміщеного раніше на офіційному веб-сайті Мінекономіки для громадського обговорення проекту Закону України "Про авторське право і суміжні права" 

(нова редакція), правки до законопроекту узгоджується з експертами у сфері авторського права і суміжних прав. Найближчим часом законопроект планується направити на погодження до заінтересованих органів виконавчої 

влади
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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

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. 

Розроблено програмне забезпечення 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. Розміщене для тестування на офіційному вебпорталі ДПС за посиланням: https://prrosto.kmu.gov.ua/

20 До абзацу 

двадцять 

Вжити заходів стосовно надання в 

установленому порядку роз'яснення 

31/12/2019 Мінфін

ДПС

Виконано. 

ДПС надано індивідуальні податкові консультації (від 12.11.2019 № 1275/ІПК/23-00-33-01-06; від 25.11.2019 № 1507/6/99-00-05-04-01-15/ІПК) та розміщено інформацію на офіційному сайті ДПС на ресурсі «Загальнодоступний 21 До абзацу 

двадцять 

Вжити заходів стосовно 

забезпечення формування в 

31/12/2019 Мінфін Виконано.

Повністю сформовано та забезпечено функціонування наглядових рад АТ «Укрексімбанк», АТ КБ «Приватбанк» та АТ «Ощадбанк»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 Мінекоенерго 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 

Мінекоенерго 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).

Мінекоенерго буде забезпечено супровід під час розгляду у парламентських комітетах та Верховною Радою України цих законопроектів

23 До абзацу 

двадцять 

Вжити заходів стосовно 

затвердження плану реструктуризації 

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 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.

Однією з ключових стратегічних цілей, закріплених у Стратегії акціонерного товариства «Українська залізниця» на 2019 – 2023 роки, погодженій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.06.2019 № 591 та схваленій 

наглядовою радою АТ «Укрзалізниця» (далі – Стратегія), є інвестування в модернізацію парку. При цьому ключовим цільовим показником визначено середній вік активного парку (окремо локомотиви та вагони). Враховуючи 

вищезазначене, Стратегія не потребує внесення змін. 

Стосовно консолідованого фінансового плану АТ «Укрзалізниця» на 2020 рік - проект фінансового плану Товариства проходить процедуру погодження. Водночас, 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. 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. 

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 (далі – консультант). 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 (сума, всі витрати за користування коштами, термін, забезпечення тощо); 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.

Зважаючи на те, що робота над проєктом консолідованого фінансового плану АТ «Укрзалізниця» на 2020 рік триває, а також у зв’язку з вимушеним перенесенням проведення відкритого відбору виробника електровозів через 

введення обмежувальних заходів для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 на території України та інших держав, пропонується перенести строк виконання зазначеного завдання на липень 2020 року

https://prrosto.kmu.gov.ua/
https://prrosto.kmu.gov.ua/
https://prrosto.kmu.gov.ua/


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 Виконано.

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

З 02.01.20 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 (далі – дозволи). З 02.01.20 60 % дозволів усіх країн доступні для такого електронного замовлення.

Відповідно до отриманих зауважень та пропозицій користувачів Транспортного порталу 02.03.2020 відбулося оновлення зазначеного порталу.

Станом на 05.05.2020 сервісом електронного замовлення дозволів скористалися 4 764 автомобільні перевізники, які замовили та оплатили 176 957  дозволів.

Крім того, 26.05.20 Мінінфраструктури подано Кабінетові Міністрів проект постанови “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”, який 03.06.20 прийнято на засіданні Уряду.

Також Мінінфраструктури розроблено проект 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 30.04.2020 надіслано для погодження до заінтересованих органів 

виконавчої влади.

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

27 До абзацу 

двадцять 

Вжити заходів стосовно 

налагодження ефективного 

31/12/2019 Мінінфраструктури

МВС

Виконано.

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

З метою створення в установленому порядку та забезпечення функціонування центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику зі здійснення державного екологічного контролю, Держекоінспекцією 

прийнято участь у розробленні спільно з Мінекоенерго проекту Закону України «Про державний екологічний контроль» та розробляються проекти постанов Кабінету Міністрів України:

- про створення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного екологічного контролю та його міжрегіональних органів;

- про ліквідацію Державної екологічної інспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів;

- про затвердження Положення про центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного екологічного контролю.

Прийняття зазначених постанов щодо створення та забезпечення функціонування центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику зі здійснення державного екологічного контролю, можливе після 

прийняття проекту Закону України «Про державний екологічний контроль» (реєстр. № 3091 від 19.02.2020), який внесено народними депутатами України Маріковським О. В. та іншими.

Після прийняття проекту Закону України «Про державний екологічний контроль» Мінекоенерго буде, в установленому порядку, ініційовано створення та забезпечення функціонування центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику зі здійснення державного екологічного контролю

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.

Прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2019 № 1407 "Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2019 р. № 846" щодо обов’язкового проведення закупівель органами 

через ЦЗО згідно переліку товарів, зазначеного у розпорядженні

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 Мінекоенерго 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.

Також, Мінекоенерго підготовлено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про встановлення квот підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел». Наразі триває процедура обговорення шляхів 

вирішення технічних і економічних викликів, обумовлених стрімким збільшенням встановленої потужності об’єктів відновлюваної енергетики в рамках моделі підтримки за «зеленим» тарифом. 

Для забезпечення сталого розвитку відновлюваної енергетики Мінекоенерго підготовлено комплекс рішень у вигляді відповідного законопроєкту.

Прийняття вищезазначених законодавчих рішень безпосередньо впливає на обсяг квот підтримки, що пропонуватиметься на аукціонах, що спричиняє затримку із направленням на розгляд проєкту розпорядження Кабінету 

Міністрів України «Про встановлення квот підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел»
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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. 

18.12.2019 Кабінетом Міністрів України схвалено план заходів стосовно приведення системи управління на найбільших десяти державних компаніях у відповідність до стандартів корпоративного управління, затверджених 

Організацією економічного співробітництва та розвитку (далі - ОЕСР), 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 (п. 6 протоколу № 26 засідання Кабінету Міністрів України від 18.12.2019).

ТОП 10: АТ "НАК "Нафтогаз України"; АТ "Укрзалізниця"; АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України"; ПрАТ "Укргідроенерго"; НЕК "Укренерго"; АТ "Укрпошта"; ДК "Укроборонпром"; ДП "НАЕК "Енергоатом"; 

ДП "Адміністрація морських портів України"; ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

На сьогодні затверджені політики власності АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України"; ПрАТ "Укргідроенерго"; ДП "НАЕК "Енергоатом". 

Також затверджені ключові показники ефективності діяльності наглядової ради ПрАТ "Укргідроенерго" та ДП "НАЕК "Енергоатом".

Проекти політик власності АТ "НАК "Нафтогаз України" та ДК "Укроборонпром", у зв’язку зі зміною складу Уряду, потребують перепогодження із заінтересованими органами. Після проведення відповідних узгоджувальних 

процедур зазначені проекти будуть невідкладно внесені на розгляд Кабінету Міністрів України. 

Мінінфраструктури листом від 21.04.2020 № 5378/16/10-20 поінформувало, що міністерством підготовлено та опрацьовуються проекти наказів щодо затвердження політики власності та ключових показників ефективності 

діяльності наглядової ради ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" та ДП "Адміністрація морських портів України", які попередньо погоджені з наглядовими радами зазначених підприємств. Після погодження наглядовою 

радою АТ "Укрпошта" політики власності та ключових показників ефективності діяльності наглядової ради Мінінфраструктури затвердить зазначені документи.

Крім цього, після погодження наглядовою радою АТ "Укрзалізниця" політики власності та ключових показників ефективності діяльності наглядової ради Товариства, Мінінфраструктури підготує відповідний проект рішення 

Кабінету Міністрів України.

Проект політики власності та ключових показників ефективності діяльності наглядової ради НЕК "Укренерго" знаходиться на стадії затвердження.

Також на сьогодні у відповідність до змін, що відбулись у законодавстві, приведено статути 9 із ТОП 10 державних підприємств (статут державного підприємства "НАЕК "Енергоатом" не приведено).

Наглядові ради з незалежними членами сформовані у 8 великих державних компаніях (АТ "НАК "Нафтогаз України", АТ "Українська залізниця", АТ "НЕК "Укренерго", ПрАТ "Укргідроенерго", ДП "Адміністрація морських 

портів України", ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль", АТ "Укрпошта"), ДК "Укроборонпром".

Щодо затвердження індивідуальних планів реформування корпоративного управління ТОП 10 державних компаній - план реформування корпоративного управління АТ "Укрзалізниця" - схвалено на засіданні Кабінету Міністрів 

України 12.12.2018. Індивідуальні плани щодо інших 9 з ТОП 10 державних компаній розроблені суб'єктами управління та проходять узгоджувальні процедури.

Мінекономіки розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є 

держава" (далі – проект Закону), яким передбачено подальше реформування системи управління державними підприємствами згідно із сучасними міжнародними стандартами корпоративного управління ОЕСР. Листом 

Мінекономіки від 18.02.2020 № 3222-06/10262-07 проект Закону направлено для надання пропозицій та зауважень до ЄБРР та ОЕСР

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.

Проект Закону України «Про Бюро фінансових розслідувань» від 18.09.2019 № 1208-2 прийнято у першому читанні. Підготовлений до ІІ читання проект Закону за поданням Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, 

податкової та митної політики в зв’язку з отриманням негативного висновку Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради 17.01.2020 був 

відхилений.

На даний час Мінфіном опрацьовуються зареєстровані у Верховній Раді України законопроекти «Про Бюро економічної безпеки» реєстр. № 3087 від 19.02.2020, внесений народними депутатами України Железняком Я.І., Цибаль 

В.В., та реєстр. № 3087-1 від 06.03.2020 (альтернативний), внесений народними депутатами України Устенком О.О. та Холодом А.І.

Також зазначаємо, що Мінфін буде брати 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.

Мінфін звернувся до Офісу Президента України та Кабінету Міністрів України (лист від 15.05.2020 № 11110-13-3/14384) з проханням продовження контрольного терміну виконання абзацу другого підпункту «в» пункту 1 статті 1 

Указу Президента України від 08.11.2019 № 837

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

Виконується.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Мінфін спільно з Держмитслужбою підготував та у лютому 2020 року оприлюднив для громадського обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України, положення якої дозволять затвердити документи, необхідні для 

початку процедур авторизації АЕО та надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення, а саме:

 форми заяв підприємства про надання авторизації АЕО та надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення; 

форму анкети самооцінки підприємства;

 порядки проведення митними органами оцінки (повторної оцінки) відповідності підприємства критеріям АЕО та умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення;

 алгоритм оцінки відповідності підприємства критеріям АЕО та/або умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення; 

порядок підтвердження кваліфікації працівника підприємства, відповідального за митні питання, зі знань законодавства України з питань митної справи;

 форми звітів про результати оцінки (повторної оцінки) дотримання підприємством умов відповідності критерію АЕО та умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення;

 форми висновків про відповідність (невідповідність) підприємства критеріям АЕО та умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення;

 форми дозволів на застосування спеціальних транзитних спрощень.

 Під час громадського обговорення отримано ряд пропозицій до зазначеного проекту акта Уряду, зокрема, від Американської торгівельної плати в Україні стосовно проекту алгоритму оцінки відповідності підприємства 

критеріям АЕО, а також пояснень до анкети самооцінки щодо запровадження необхідності здійснення перевірок підприємством-заявником своїх ділових партнерів. 

Крім того, у ході консультацій на експертному рівні з представниками Європейської комісії, зокрема стосовно форми анкети самооцінки підприємства; алгоритму оцінки відповідності підприємства критеріям АЕО та/або умовам 

для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення, прийнято рішення щодо розділення проекту постанови окремо за напрямом оцінки претендентів на отримання статусу АЕО та напрямом надання 

дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення.

 Наразі триває робота стосовно врахування отриманих коментарів від Держмитслужби, Американської торговельної палати в Україні та Генеральної дирекції Європейської Комісії з питань оподаткування та митного союзу (DG 

TAXUD) та підготовки проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо надання статусу авторизованого економічного оператора для направлення відповідно до регламентних вимог на погодження до заінтересованих 

центральних органів виконавчої влади
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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. Держмитслужбою розроблено та направлено на погодження до Міністерства фінансів:

1) проект наказу Міністерства фінансів «Про механізм фінансового гарантування у режимі спільного транзиту», яким визначається порядок прийняття фінансових гарантій, їх реєстрації, обліку, скасування, відкликання та 

вивільнення, обліку резервування та вивільнення базової суми загальної фінансової гарантії, що здійснюється із застосуванням електронної системи управління гарантіями; затвердження форм та сертифікатів гарантій (листи 

Держмитслужби від 21.01.2020 № 1/14-02/4/986, від 10.03.2020 № 08-5/14-02/5.1/2759);

2) проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження механізму інформаційного обміну та взаємодії», яким визначається порядок інформаційної взаємодії між фінансовими гарантами, суб’єктами режиму та 

митними органами, а також порядок інформаційного обміну щодо реєстрації фінансових гарантів, їх призупинення, поновлення та анулювання (лист Держмитслужби від 27.02.2020 № 08-3/14-02/5.1/2496);

4) проект наказу Міністерства фінансів «Про затвердження вимог до застосування митних пломб та пломб спеціального типу», яким встановлюються характеристики, технічні специфікації митних пломб та пломб спеціального 

типу, ведення їх обліку та зберігання, порядок самостійного накладання пломб спеціального типу (лист Держмитслужби від 28.02.2020 № 08-3/14-02/5.1/2536).

Держмитслужбою 25 та 26 березня 2020 року в зоні діяльності Київської митниці були успішно проведені роботи щодо розгортання системи NCTS та обміну електронними митними деклараціями у тестовому середовищі, як 

шляхом використання мережі Інтернет, так і окремо шляхом використання локальної системи Держмитслужби. Фахівці Держмитслужби спільно з експертами EU4PFM та представниками компанії «INTRASOFT Іnternational S.А.» 

продовжують доопрацьовування системи NCTS з метою її національної адаптації

8. Мінфіном розроблено та направлено на погодження до центральних органів виконавчої влади проект постанови Кабінету Міністрів  “Деякі питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій окремих типів” (лист від 

29.05.20 № 34030-12-5/16098) яким передбачається затвердити положення про митні декларації окремих типів та форму транзитного супровідного документу

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. 

Для забезпечення систематизації та автоматизації кількості суб'єктів господарювання в агропромисловому комплексі, напрямів їх діяльності та спеціалізації, запровадження персоналізованого підходу до користувача (створення 

особистого онлайн кабінету) Мінекономіки вжито ряд заходів щодо створення пілотного проекту електронного фермерського реєстру, перший етап якого відбувся у період з 05 лютого по 21 лютого 2020 року.

Основною задачею пілотного проекту було тестування програмного забезпечення та перевірка ефективності взаємодії з іншими державними реєстрами та кадастрами. Виявлені певні технічні та організаційні проблемні питання 

будуть враховані при впровадженні другого етапу пілотного проекту. За результатами реалізації першої частини - опрацьовуються проекти нормативно-правових актів щодо удосконалення функціонування реєстру 

сільськогосподарських виробників. 

Одночасно, Мінекономіки працює над формуванням ефективної моделі сільськогосподарського дорадництва як дієвого інструменту впровадження державної аграрної політики. Опрацьовуються зміни до законодавства, що 

регулює дорадчу діяльність, зокрема, в частині визначення вимог до суб’єктів з надання дорадчих послуг, їх сертифікації тощо. 

Щодо програми здешевлення кредитування  - Законом України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" Мінекономіки, як головному розпоряднику бюджетних коштів, для підтримки сільськогосподарських 

товаровиробників передбачено видатки загального фонду в обсязі 4 000 млн. грн. за програмою КПКВК 1201150 "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників".

Постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 р. № 77 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників у 2017 

році» (зі змінами) визначено, що зазначені бюджетні кошти спрямовуються на: державну підтримку розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції; фінансову підтримку розвитку фермерських господарств; 

часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва; фінансову підтримку заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів; фінансову підтримку розвитку 

садівництва, виноградарства та хмелярства; надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб - членів/голови сімейного фермерського 

господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

На сьогодні Урядом прийнято постанови Кабінету Міністрів України, якими затверджено порядки використання бюджетних коштів за 4 напрямами, а саме: часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та 

обладнання вітчизняного виробництва (постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 195); фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів (постанова Кабінету Міністрів 

України від 03.03.2020 № 202); фінансова підтримка розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства (постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2020 № 279); фінансова підтримка розвитку фермерських господарств 

(прийнято на засіданні Уряду 22.04.20). 

Щодо здешевлення кредитів  - Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 202, визначено механізм надання державної підтримки суб’єктам господарювання агропромислового комплексу 

за залученими в банках коротко-, середньо та довгостроковими кредитами. Відповідно до Порядку компенсація надається на конкурсній основі суб’єктам господарювання агропромислового комплексу - юридичним особам 

незалежно від організаційно-правової форми та форми власності та фізичним особам – підприємцям (далі – позичальники), які провадять діяльність у галузях тваринництва та використали кредитні кошти для покриття поточних 

витрат та витрат капітального (інвестиційного) характеру, пов’язаних із впровадженням діяльності у галузі тваринництва, або які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 

млн. грн. – за всіма видами сільськогосподарської діяльності. 

Даний Порядок надає можливість, у першу чергу, фермерам та малим сільськогосподарським виробникам отримувати державну підтримку за залученими кредитами шляхом часткової компенсації відсотків за користування 

такими кредитами.

Щодо механізмів гарантування кредитів  - проект Закону України "Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві" (реєстр. № 3205 від 12.03.2020), внесений народними депутатами України 

А. Чорноморовим та іншими, який підтримується Кабінетом Міністрів, був відхилений 13.05.2020 Верховною Радою України
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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 Мінекоенерго Виконується.

З метою забезпечення створення системи контролю та відстежування обігу деревини на ринку Кабінетом Міністрів затверджено постанови:

-  «Про затвердження Порядку проведення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених і контролю за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів 

необроблених» від 04.12.2019 № 1142;

- «Про реалізацію експериментального проєкту щодо проведення електронних аукціонів з продажу необробленої деревини» від 04.12.2019 № 1178.

Крім того, Держлісагентством запущено пілотний проект електронного реєстру лісорубних квитків на заготівлю деревини, мета якого зібрання інформації та відкриті дані про господарську діяльність лісогосподарських 

підприємств.

На сайті LK.UKRFOREST.COM у відкритому доступі є можливість ознайомитися з переліком лісорубних квитків на заготівлю деревини або перевірити на карті законність здійснення рубок. Реєстр лісорубних квитків покриває 

всю територію України.

Станом на 05.05.2020 оприлюднено інформацію про 52,6 тис. виданих дозвільних квитків на заготівлю деревини. Розроблено онлайн-карту рубок, яка також працює в пілотному режимі і поширюється на лісогосподарські 

підприємства двадцяти трьох областей – Чернігівської, Полтавської, Рівненської, Київської, Волинської, Тернопільської, Закарпатської, Житомирської, Сумської, Миколаївської, Вінницької, Херсонської, Черкаської, Одеської, 

Дніпропетровської, Хмельницької, Чернівецької, Львівської, Донецької, Івано-Франківської, Луганської, Кіровоградської, Запорізької та АР Крим. 

Триває наповнення системи даними та оперативне оновлення вже внесених даних

37 До абзацу 

другого 

Вжити заходів стосовно розроблення 

та затвердження в установленому 

30/4/2020 Мінекоенерго Виконується.

Мінекоенерго підготовлено та 14.02.2020 на нараді під головуванням Прем’єр-міністра України, за участі народних депутатів України, представлено проект Концепції реформування вугільної галузі.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. З метою усунення законодавчих перешкод щодо публікації інформації, що стосується митної вартості товарів, Міністерством фінансів спільно з Державною митною службою підготовлено та Урядом схвалено і подано до 

Верховної Ради України проект Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо удосконалення структури управління у сфері державної митної та податкової 

політики" (реєстр. № 2318 від 28.10.2019). 14.11.2019 у ВРУ зареєстровано законопроект «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи» 

(реєстр. № 2318-1), який є альтернативним. 

14.01.2020 Верховною Радою України підтримано альтернативний законопроект № 2318 -1 та прийнято Закон 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», який підписано Президентом України 11.02.2020 (набрав чинності 13.02.2020).

Законом, 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. Мінфіном розроблено та готується до направлення на погодження ЦОВВ проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін у додаток до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі 

відкритих даних”, яким пропонується затвердити перерозподіл відкритих даних, розпорядником яких була ДФС за ДПС та Держмитслужбою у відповідних сферах діяльності та забезпечити оприлюднення нових відкритих даних: 

«Знеособлена аналітична інформація», «Знеособлена зведена інформація для статистичних цілей», «Знеособлена інформація щодо конкретних експортно-імпортних операцій, включаючи інформацію, що стосується митної 

вартості товарів», «Знеособлена інформація щодо загальних питань роботи митного органу», «Знеособлена інформація, яка стосується правопорушень» розпорядником яких є Держмитслужба.

3. Держмитслужбою підготовлено паспорт набору даних, що підлягає 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 Держмитслужби . Здійснюється доопрацювання програмного забезпечення з автоматизації процесів підготовки та оприлюднення 

зазначеної інформації

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 Виконання у 2020 році призупинено.

З метою виконання поставлених задач, у січні поточного року Мініфіном затверджено Орієнтовний план заходів із забезпечення складання Бюджетної декларації на 2021-2023 роки та проекту Державного бюджету України на 

2021 рік.

На виконання зазначеного Плану, Міністерство фінансів України 18.01.2020 направило головним розпорядникам коштів державного бюджету інструктивний лист щодо підготовки пропозицій до Бюджетної декларації на 2021-

2023 роки. Отримані на цей лист матеріали були проаналізовані Мінфіном.

На початку березня Мінфін отримав від Мінекономіки та Мінсоцполітики попередні макропоказники і показники соціальних стандартів на 2021-2023 роки. На підставі отриманої інформації було розраховано показники балансу 

бюджету на цей період.

Розгортання світової коронакризи призвело до запровадження карантину у переважній більшості розвинутих країн світу, що вже призвело до суттєвого падіння економічної активності в світі та має глобальний негативний ефект 

на динаміку світової торгівлі. 

Висока волатильність на світових фінансових та товарних ринках і значний ступінь невизначеності щодо розвитку світової економіки у поточному році унеможливлюють розробку надійного макропрогнозу на 2021-2023 роки, що 

мав би лягти в основу середньострокової Бюджетної декларації.

Також неможливо спрогнозувати вплив пандемії на виконання показників поточного року, які є основою для планування на 2021-2023 роки.

Верховна Рада України 13.04.2020 схвалила  Закон України № 553-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»» (реєстр. № 3279-д від 11.04.2020). Пунктом 2 Прикінцевих положень 

цього Закону зокрема  передбачено, що тимчасово до 1 січня 2021 року не застосовується стаття 33 Бюджетного кодексу України щодо подання Бюджетної декларації

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.

Мінінфраструктури розроблено проект наказу "Про портові збори", яким передбачено затвердити Методику розрахунку розмірів ставок портових зборів (далі – Методика), Порядок справляння портових зборів та Порядок обліку 

та використання коштів від портових зборів, який 10.04.2020 оприлюднено на офіційному вебсайті Мінінфраструктури для фахового обговорення. Для всебічного аналізу очікується інформація від ДП "Адміністрація морських 

портів України" та ДУ "Держгідрографія" щодо алгоритму здійснення розрахунків розмірів відповідних ставок портових зборів відповідно до Методики та Порядку справляння портових зборів; прогнозних (орієнтовних) 

розрахунків розмірів відповідних ставок портових зборів відповідно до Методики та Порядку справляння портових зборів; аналізу впливу на фінансово-економічні показники діяльності зазначених підприємств

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

Держпродспоживслу

жби

Виконується.

1. Розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо харчових продуктів та інших об'єктів санітарних заходів", який готується для направлення на погодження до заінтересованих 

центральних органів виконавчої влади.

2. Розроблено та надіслано до заінтересованих сторін рекомендації, що роз’яснюють окремі вимоги до участі у тендері на послуги зі шкільного харчування – якості, предмета та способів проведення процедури закупівлі на 

"Prozorro". Наголошено на необхідності неухильного дотримання вимог до безпечності харчових продуктів, що значно зменшує ризик потрапляння неякісних та небезпечних харчових продуктів до навчальних закладів країни.

3. В рамках проведення інформаційної кампанії щодо змін в законодавстві про харчові продукти підготовлено серію інформаційних матеріалів (новини, інфографіки) стосовно вимог Закону України "Про інформацію для 

споживачів щодо харчових продуктів", що частково оприлюднені на інформаційно-аналітичному порталі АПК України

42 До абзацу 

третього 

Вжити заходів стосовно 

забезпечення в установленому 

31/5/2020 Мінекономіки

Антимонопольний 

Виконується.

На даний час у комітетах Верховної Ради України розглядається проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо конкуренційно-антимонопольної реформи" (реєстраційний номер 2730 від 14.01.2020).
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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 Виконується.

На виконання відповідного завдання: прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 № 1025 «Про утворення Офісу фінансового контролю», згідно якої утворено новий орган – Офіс фінансового контролю як 

інспекцію, що є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів та який реалізує державну політику у сфері державного 

фінансового контролю, реорганізувавши Державну аудиторську службу шляхом перетворення, а також встановлено граничну чисельність працівників Офісу фінансового контролю з урахуванням скорочення на 30 відсотків; 

призначено Голову Офісу фінансового контролю (розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.02.20 № 74); прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.02.20 № 113 «Про утворення комісії з реорганізації 

Державної аудиторської служби», яким утворено комісію з реорганізації Державної аудиторської служби та затверджено голову такої комісії, а також доручено голові комісії забезпечити здійснення заходів, пов’язаних з 

реорганізацією Держаудитслужби, та поінформувати у шестимісячний строк Кабінет Міністрів України про результати проведеної роботи. На виконання зазначеного розпорядження утворено комісію з реорганізації 

Держаудитслужби (наказ Держаудитслужби від 14.02.20 № 41), до складу якої включено представника Мінфіну (27.02.20 проведено засідання зазначеної комісії); прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 19.02.20 № 

184 «Про затвердження Положення про Офіс фінансового контролю», зокрема визначено основні завдання, функції та повноваження органу державного фінансового контролю, виконання яких у подальшому сприятиме 

підвищенню ефективності контролю за використанням державних ресурсів; прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 03.03.20 № 182 «Деякі питання органів державного фінансового контролю», якою передбачено 

ліквідація як юридичних осіб публічного права міжрегіональних територіальних органів Держаудитслужби, перерозподіл визначеної граничної чисельності між апаратом та територіальними органами, а також удосконалення 

порядку планування заходів державного фінансового контролю, зокрема, в частині переходу від квартального до піврічного планування, уточнення підстав планування та включення до планів контрольних заходів за 

високоризиковими операціями щодо використання державних ресурсів; прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.03.20 № 215 «Про внесення змін до Концепції з ІТ-централізації у системі управління 

державними фінансами», що передбачає централізовану модель управління та розвитку ІТ-технологій, зокрема централізоване надання ІТ-послуг, у тому числі й Офісу фінконтролю; розроблено та узгоджуються в установленому 

порядку 4 проекти нормативно-правових актів, зокрема: 3 проєкти постанов Кабінету Міністрів України з питань реформування органу державного фінансового контролю та проєкт наказу Міністерства фінансів України; 

питання реформування діяльності органу державного фінансового контролю обговорено на засіданні робочої підгрупи з питань фінансового контролю Мінфіну (22.01.20); проведено ряд робочих зустрічей, зокрема під 

головуванням Міністра фінансів, для обговорення питань реформування органу державного фінансового контролю (зокрема: 05.02.20 – з представниками Мінфіну, Мінекономіки, Держаудитслужби, ДП «Прозорро» та ГО 

«Трансперенсі Інтернешнл Україна» – з питань здійснення моніторингу та перевірок закупівель; 07.02.20 – з представниками Мінфіну, Держаудитслужби, Держфінмоніторингу, ДФС, НАБУ, СБУ, Національної поліції та 

Київського науково-дослідного інституту судових експертиз – з питань здійснення взаємодії з правоохоронними органами); напрацьовуються концептуальні напрями реформування органу державного фінансового контролю (в 

частині перегляду інструментарію здійснення державного фінансового контролю та проведення переважно інспектування за ризик-орієнтовним вибором об’єктів; удосконалення інформаційно-аналітичних систем для 

оперативного та ефективного здійснення функції державного фінансового контролю).

Здійснення державного фінансового контролю забезпечує Держаудитслужба. Водночас враховуючи  численні звернення щодо відновлення повноцінної роботи Держаудитслужби та її територіальних органів, а також можливості 

збільшення штатної чисельності працівників, Урядом прийнято рішення щодо підсилення інституційної основи та зміцнення ресурсного потенціалу здійснення державного фінансового контролю. Зокрема: збереження органу 

державного фінансового контролю та уникнення тривалих заходів щодо його реорганізації, враховуючи велику кількість підконтрольних установ та необхідність забезпечення здійснення державного фінансового контролю на 

всій території України прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 388 «Деякі питання органів фінансового контролю». Постанова, зокрема передбачає: відміну рішення про реорганізацію Державної 

аудиторської служби, у тому числі зупинення заходів з ліквідації як юридичних осіб публічного права міжрегіональних територіальних органів Держаудитслужби (втрачає чинність постанова Кабінету Міністрів України від 

03.03.2020 № 182 «Деякі питання органів державного фінансового контролю»); ліквідацію Офісу фінансового контролю (в тому числі утворення комісії з його ліквідації, визнання таким, що втратило чинність, Положення про 

Офіс фінансового контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.02.20 № 184); збільшення граничної чисельності працівників Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів (порівняно 

з Офісом фінансового контролю) з 2312 до 3302 одиниць. Враховуючи викладене, реалізація постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.20 № 388 сприятиме реалізації функції державного фінансового контролю, в тому 

числі щодо ресурсів місцевих бюджетів

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 буде надіслано для погодження до Мінекономіки

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 Мінекоенерго

ДАЗВ

Виконується.

Мінекоенерго складено план підготовки проведення аукціону із будівництва об’єктів альтернативної енергетики в зоні відчуження на території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

Також, 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.

Разом з тим, у зв’язку з тривалою процедурою медіації між органами державної влади та інвесторами, а також із затримкою встановлення обсягів річних квот підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, 

проведення регулярних аукціонів відкладено.

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.

Мінекоенерго 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, Мінекоенерго вбачає доцільним проведення аукціону із земельною ділянкою у зоні відчуження, після проведення перших регулярних аукціонів.

Окрім того, Мінекоенерго запропонувало ДАЗВ за участі Мінекономіки та інших заінтересованих органів виконавчої влади, установ та організацій забезпечити:

- проведення інвентаризації відповідних земель, серед іншого, визначивши земельні ділянки, які зможуть бути використані для будівництва об’єктів альтернативної енергетики;

- оформлення прав Заповідника на земельні ділянки відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 № 52;

- опрацювання у визначений Указом строк питань проведення інвестиційних конкурсів чи інших шляхів організації пілотних аукціонів з будівництва об’єктів альтернативної енергетики в зоні відчуження на території, що зазнала 

радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, відмінних від земельних торгів.

ДАЗВ листом від 03.04.2020 № 1-1206/6-20 направив до Мінекоенерго відповідні пропозиції.

Враховуючи викладене, реальним терміном проведення аукціону із будівництва об’єктів альтернативної енергетики в зоні відчуження на території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи є 

2021 рік

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)
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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

Виконується.

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.

15.04.2020 Уряд збільшив максимальну суму кредиту за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» до 3 мільйонів гривень та розширив її пакетом антикризових заходів для мікро та малого бізнесу, зокрема, розширені цілі кредитів 

на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів та/або медичних виробів та/або медичного обладнання, а також фінансуванням оборотного капіталу для покриття постійних (регулярних) витрат з 

компенсацію процентів до 3 % річних за такими кредитами. Також передбачена відстрочка щодо повернення кредиту на рефінансування до 31.12.2020.

29 квітня 2020 року Уряд підтримав пропозицію Мінфіну уточнити категорію суб’єктів підприємництва, які зможуть стати учасниками програми «Доступні кредити 5-7-9%» та зняти обмеження щодо максимальної суми кредиту 

для рефінансування під нульову процентну ставку.  Таким чином Уряд вкотре розширив дію зазначеної програми

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 Виконується

06.12.2019 завершено подання конкурсних пропозицій щодо концесії морського порту Херсон (за результатами прийому заявок участь у концесійному конкурсі щодо порту Херсон брали 4 компанії).

21.01.2020 наказом Мінінфраструктури № 16 затверджено результат концесійного конкурсу щодо надання в концесію цілісного майнового комплексу, що забезпечує комплексне надання послуг у морському порту Херсон, 

переможцем якого визнано ТОВ «РИСОІЛ-ХЕРСОН». 

14.02.2020 в друкованих засобах масової інформації опубліковано оголошення щодо переможця концесійного конкурсу − ТОВ «РИСОІЛ-ХЕРСОН».

16.12.2019 завершено подання конкурсних пропозицій щодо концесії в спеціалізованому морському порту Ольвія (подано 2 пропозиції). 

Наказом Мінінфраструктури від 24.01.2020 № 19 затверджено результат концесійного конкурсу в порту Ольвія, переможцем якого визначено ТОВ КЮТЕРМІНАЛЗ (QTERMINALS W.L.L) PO BOX 11112 Доха, Катар.

У кінці лютого 2020 року Антимонопольний комітет України надав дозвіл на концесію в порту Ольвія.

Наказом Мінінфраструктури від 03.04.2020 № 226 утворено робочу групу з питань узгодження умов договорів з переможцем концесійного конкурсу щодо надання в концесію цілісного майнового комплексу, що забезпечує 

комплексне надання послуг в спеціалізованому морському порту Ольвія та включає майно державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія», майно державного підприємства «Адміністрація морських портів України», а 

також об’єкти, спеціально збудовані відповідно до умов концесійного договору, затверджено її склад.

У зв’язку з введенням обмежувальних заходів для запобігання поширенню на території України та інших держав гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, Мінінфраструктури наказом 

від 30.04.2020 № 251 прийняло рішення про продовження кінцевого терміну укладення Договору до 31.05.2020 р., в межах строку, запитуваного КЮТЕРМІНАЛЗ листом від 26.04.2020 року

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 Мінекоенерго Виконується.

1. Мінекоенерго із залученням фахівців інших органів влади, а також Інституту економіки та прогнозування НАН України організовано розроблення проєкту Інтегрованого плану з боротьби зі зміною клімату та розвитку 

енергетики до 2030 року. Проект Інтегрованого плану готується на основі вимог законодавства ЄС, кращих практик країн Євросоюзу, а також рекомендацій Енергетичного Співтовариства.

Остаточна версія Інтегрованого плану поділятиметься на декілька основних напрямків, відповідно до затвердженої структури таких планів у Регламенті ЄС щодо управління в рамках Енергетичного Союзу, а саме:

–  Декарбонізація;

–  Енергетична ефективність;

–  Внутрішній енергетичний ринок;

–  Енергетична безпека;

–  Дослідження, конкуренція та інновації.

2. З метою підготовки другого Національно-визначеного внеску України до Паризької угоди (далі – НВВ2) Мінекоенерго створено робочу групу та проведено у 2019 році трьох зустрічей робочої групи за підтримки проєкту ЄБРР 

«Підтримка Уряду України з оновлення НВВ». Активну участь у процесі підготовки НВВ2 приймає Інститут економіки та прогнозування НАН України та експерти ЄБРР.

14.02.2020 в Інституті економіки та прогнозування НАН України відбулося чергове засідання Робочої групи з підготовки 2-го Національно-визначеного внеску України до Паризької угоди

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

Виконується.

Прийняття Закону України № 440-IX від 14.01.2020 «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи» та Закону України № 466-IX 

від 16.01.2020 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» запроваджує новий формат 

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

Наразі продовжується робота над створенням ДПС як єдиної юридичної особи. З метою реалізації концепції функціонування Державної податкової служби України у межах єдиної юридичної особи у структурі ДПС утворено 

підрозділ, відповідальний за реалізацію зазначеного проєкту.

Наразі 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. Крім цього, планується внесення змін до Положення про Державну митну службу України з метою забезпечення процесів функціонування Держмитслужби у форматі єдиної юридичної особи

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 ВРУ 

відповідний законопроект

31/12/2020 Мінекоенерго

Мінекономіки

Виконується.

У рамках корпоратизації Компанії, Мінекоенерго 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. 

07.02.2020 р. Мінекоенерго проведено нараду з представниками органів влади стосовно розгляду підготовлених пропозиції щодо корпоратизації ДП «НАЕК «Енергоатом» та опрацювання низки варіантів законодавчого 

вирішення питань запровадження корпоративного управління ДП «НАЕК «Енергоатом».

Враховуючи результати попередніх домовленостей, досягнутих на робочій нараді та проведеної роботи із ДП НАЕК «Енергоатом», листом від 19.03.2020 № 26/1.8-3.2-7406 Мінекоенерго направило ЄБРР пропозиції щодо 

оптимальної моделі проведення корпоратизації ДП «НАЕК «Енергоатом», із запропонованих консультантом «Делойт».

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
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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 Мінекоенерго

Держлісагентство

Виконується.

З метою проведення національної інвентаризації лісових ресурсів України у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної 

інвентаризації лісів» (реєстр. № 2379), який 05.02.2020 прийнято у першому читанні.

Метою законопроекту є створення законодавчих умов впровадження в Україні національної лісової інвентаризації, як нової системи збору та узагальнення даних про ліси в загальнодержавному масштабі. Завданнями 

законопроекту є правове визначення поняття національної інвентаризації лісів, регулювання повноважень органів державної влади щодо її проведення. Проектом закону вносяться доповнення до Лісового кодексу України щодо 

поняття національної інвентаризації лісів, визначення цілей її проведення та джерел фінансування.

Листом Мінекоенерго від 20.02.2020 № ВР/1.1-13.2.4-4252 доопрацьований законопроєкт направлено до Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування для розгляду та підготовки до 

другого читання. 

02.06.2020 Верховною Радою України згаданий Закон прийнято в цілому.

Наступними кроками після прийняття зазначеного законопроекту, для початку проведення національної інвентаризації лісових ресурсів України, є схвалення:

-        Порядку організації та проведення Національної інвентаризації лісів України;

-        Інструкції з проведення Національної інвентаризації лісів України. 

Додатково зазначаємо, що проект постанови Кабінету Міністрів України щодо схвалення порядку проведення інвентаризації лісових ресурсів підготовлено Мінекоенерго
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.

На виконання Закону України від 04.10.2019 № 190-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування», який набирає чинності з 01.01.2021, а також Закону України від 13.04.2020 № 559-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків 

і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування":

1. Кабінетом Міністрів України схвалено постанову від 29.04.2020 № 321  «Про затвердження Порядку функціонування єдиного рахунка та виконання норм статті 351 Податкового кодексу України центральними органами 

виконавчої влади»;

2. Розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для 

сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"»  (реєстр. № 3446 від 07.05.2020);

3. Розробляються проєкти змін до наказів Міністерства фінансів України:

- від 24.07.2015 № 666 «Про затвердження Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану 

вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.08.2015 за № 974/27419;

- від 12.02.2016 № 54 «Про затвердження Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.03.2016 за № 330/28460;

- від 11.02.2019 № 60 «Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії Державної фіскальної служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих 

фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.04.2019 за № 370/33341;

- в новій редакції розробляється проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або 

повернення надміру та/або помилково сплачених коштів»;

4. Крім того, ДПС підготовлено:

- розпорядження ДПС від 25.02.2020 № 4-р «Про затвердження плану підготовки Загальної заявки щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків, зборів, платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування»;

- заявку на розробку програмного забезпечення для формування ренкінгу платників податків за показниками щодо сум податкових зобов’язань, визначених контролюючим органом у випадках, не пов’язаних з проведенням 

перевірок, які підлягають сплаті до бюджетів;

- заявку на розробку програмного забезпечення для формування ренкінгу платників податків за показниками щодо сум грошових зобов’язань визначених за результатами перевірок, які підлягають сплаті до бюджетів;

- проект Загальної заявки на створення нового функціоналу в ІТС «Податковий блок», ІТС «Електронний кабінет» щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків, зборів, платежів, єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

- проект довідника кодів платежів для єдиного рахунку

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 Мінфіном 06.03.2020 надіслана Мінсоцполітики та Пенсійному фонду для надання зауважень та пропозицій.

Листами Пенсійного фонду від 02.04.2020 та Мінсоцполітики від 03.04.2020 до макету форми єдиної звітності надано зауваження, які Мінфіном надіслано для опрацювання та врахування до ДПС

55 До абзацу 

шостого 

Вжити заходів стосовно 

забезпечення розроблення та 

31/12/2020 Мінфін

за участю 

Виконано.

Постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2020 № 281 затверджено критерії та умови визначення банками, в яких державі належить 75 відсотків і більше статутного капіталу, заходів з управління проблемними активами
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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. В частині розробки Стратегії у 2020 році виконання призупинено.

Середньострокова стратегія управління державним боргом на 2019–2022 роки розроблена на виконання пункту 10 статті 16 Бюджетного кодексу України і затверджена на засіданні уряду 5 червня 2019 року (постанова № 473).

Стратегія управління державним боргом на середньостроковий період формується з урахуванням показників, визначених Бюджетною декларацією та законом про Державний бюджет України. Стратегія розробляється 

Міністерством фінансів України та затверджується Кабінетом Міністрів України щороку, не пізніше 1 червня року, що передує плановому.

При цьому, відповідно до  пункту 2 розділу II Закону № 553-IX від 13.04.2020 тимчасово, з дня набрання чинності Законом № 553-IX від 13.04.2020 до 1 січня 2021 року, не застосовуються норми частини десятої статті 16 

Бюджетного кодексу України. Таким чином, Середньострокова стратегія управління державним боргом на період 2020-2023 роки, так само як і Бюджетна декларація на період 2021-2023 роки, не розроблятиметься. Водночас, 

актуальною залишаються цілі та заходи Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2019-2022 роки.

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 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 набули 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. 27.05.2020 проведено офіційні переговори щодо укладення Угоди про позику (Перша позика на політику розвитку у сфері економічного відновлення) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, сума 

позики за якою складає 350 млн дол. США.

5. В рамках запобігання наслідків поширення коронавірусу COVID-19 українською стороною за безпосередньої участі Мінфіну ведуться перемовини щодо залучення фінансування МФО.

5.1. 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, які набрали чинності з дати підписання, з метою 

спрямування 11 млн дол. США на фінансування витрат, пов’язаних із протидією пандемії коронавірусної хвороби COVID-19.

5.2. 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, у т. ч. 50 млн дол. США буде спрямовано на фінансування витрат, пов’язаних із протидією пандемії коронавірусної хвороби COVID-19. 20.05.2020 зазначена Угода про позику набрала 

чинності.

5.3. 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.

Здійснюються заходи щодо набрання Угодою про позику чинності

57 До абзацу 

восьмого 

Вжити заходів стосовно продажу 

непрофільних активів підприємств 

31/12/2020 Мінінфраструктури

Мінекономіки

Виконується.

24.04.2020 комісія з розгляду питань стосовно розпорядження майном Міністерства інфраструктури погодила продаж Укрпоштою непрофільних активів підприємства.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 Мінекоенерго

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; 

- 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).

- здійснюються регулярні засідання Групи високого рівня Центральної та Південно-Східної Європи (CESEC) з питань електроенергетики, на яких обговорювалися перспективи синхронізації електричних мереж ЄС та третіх 

країн, у тому числі України (13-14.02.2020 р., м. Брюссель, 25.03.2020 р. – у форматі відеоконференції); 

- приділено значну уваги перспективам інтеграції України до енергетичного ринку ЄС та приєднання ОЕС України до енергетичної системи континентальної Європи під час 6-го засідання Ради Асоціації Україна – ЄС (8 січня 

2020 р., м. Брюссель).  Питання синхронізації енергетичних систем України та ЄС обговорені під час зустрічей з Виконавчим віце-президентом ЄК Ф.Тіммермансом та з Генеральним директором ГД «Енергетика» Д.Йоргенсеном, 

з керівництвом профільних міжнародних організацій, зокрема Директором Секретаріату Енергетичного Співтовариства (ЕС) Я.Копачем (останню зустріч проведено 11 березня 2020 р.); 

- проводяться регулярні тематичні заходи з питань енергетики, організованих у взаємодії з державними компаніями та європейськими партнерами;

- за підтримки Міненерго США реалізується проект обсягом фінансування 2 млн. дол. США щодо оцінки та посилення кібернетичної безпеки та фізичного захисту об’єктів НЕК «Укренерго» в рамках підтримки та підготовки до 

інтеграції з ENTSO-E;

- за фінансової та консультативної підтримки Агентства США з міжнародної допомоги проекту (напрям USAID в Україні «Енергетика та енергетична безпека») реалізується декілька програм, спрямованих на надання 

НЕК «Укренерго» технічної допомоги на підтримку інтеграції ринку електроенергії України до європейського ринку
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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.

1. Щодо 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:

Міністерством розвитку громад та територій України разом з Державною архітектурно-будівельною інспекцією України розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» 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», підготовлені листи до центральних органів виконавчої влади щодо погодження проекту Закону України.

У зв’язку з прийняттям Урядом постанов Кабінету Міністрів України від 13.03.2020 № 218 «Про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» та від 

13.03.2020 № 219 «Про оптимізацію органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду» Мінрегіоном наразі розробляється законопроект щодо внесення змін до законодавчих актів України щодо реформування 

органів державного архітектурно-будівельного контролю. Отже, подальше погодження законопроекту  щодо запровадження автоматичного включення до Реєстру відповідних документів є не доцільним та суперечить прийнятим 

Урядом рішенням щодо реформування органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

Мінрегіон листом від 28.04.2020 № 1/30/3763-20 звернувся до Кабінету Міністрів щодо зняття з контролю завдання з розроблення зазначеного законопроекту. 

2. Щодо виключно судового порядку заборони експлуатації об'єктів з середніми (СС2) або значними (ССЗ) наслідками:

Міністерством розвитку громад та територій України разом із Державною архітектурно-будівельною інспекцією України розроблено проект Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів України щодо забезпечення 

скорочення строків розгляду справ за позовами органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду», положення якого спрямовані на скорочення 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» (далі – проект Закону).

Проект Закону погоджено із заінтересованими органами та за результатами правової експертизи отримано висновок Міністерства юстиції України від 20.02.2020.

Однак, у зв’язку зі зміною Уряду України та керівництва Міністерства зазначений законопроект опрацьовується в Міністерстві

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.

Міністерством розвитку громад та територій разом із Державною архітектурно-будівельною інспекцією розроблено проект Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів України щодо забезпечення скорочення 

строків розгляду справ за позовами органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду», положення якого спрямовані на скорочення 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» (далі – проект Закону).

Проект Закону погоджено із заінтересованими органами та за результатами правової експертизи отримано висновок Міністерства юстиції України від 20.02.2020.

У зв’язку з прийняттям Урядом постанов Кабінету Міністрів України від 13.03.2020 № 218 «Про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» та від 

13.03.2020 № 219 «Про оптимізацію органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду» Мінрегіоном наразі розробляється законопроект щодо внесення змін до законодавчих актів України щодо реформування 

органів державного архітектурно-будівельного контролю. Отже, подальше погодження законопроекту щодо скорочення строків розгляду справ за позовами органів держархбудконтролю є не доцільним та суперечить прийнятим 

Урядом рішень щодо реформування органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

Наразі Мінрегіон розробляє законопроект щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду. До зазначеного законопроекту 

планується включити положення щодо скорочення строків розгляду справ за позовами органів держархбудконтролю

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.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 565 затверджено План заходів щодо створення та запровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва

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.

У зв’язку з прийняттям Закону України від 5 грудня 2019 р. № 348-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» щодо спрощення процедури затвердження перспективних планів 

формування територій громад Автономної Республіки Крим, областей» (набрав чинності 20.12.2019) затверджено нову редакцію Методики формування спроможних територіальних громад(постанова Кабінету Міністрів України 

від 24 січня 2020 р. № 34) 

Водночас, з урахуванням критерію розвитку оптимальної мережі соціальної інфраструктури та доступності публічних послуг Мінрегіоном розроблено Методичні рекомендації щодо оцінки рівня спроможності територіальних 

громад,  які було надіслано облдержадміністраціям для врахування в роботі при розробленні проектів змін до перспективних планів. 

З грудня 2019 року проведено 48 консультативних зустрічей з асоціаціями органів місцевого самоврядування, народними депутатами України, представниками органів місцевого самоврядування щодо оптимізації перспективних 

планів областей з урахуванням актуалізованої Методики формування спроможних територіальних громад.

Станом на 28.05.2020 Кабінетом Міністрів затверджено  перспективні плани формування територій громад 24 областей України, що 100% охоплюють територію України та розроблені згідно з Методикою формування 

спроможних територіальних громад. 

15.04.2020 прийнято перспективні плани Житомирської, Миколаївської, Харківської областей;

22.04.2020 – Івано-Франківської, Тернопільської;

29.04.2020 – Херсонської, Хмельницької, Луганської;

06.05.2020 – Вінницької, Донецької, Черкаської, Чернівецької;

13.05.2020 – Волинської, Закарпатської, Кіровоградської, Полтавської, Чернігівської;

20.05.2020 – Дніпропетровської, Київської, Рівненської, Сумської;

27.05.2020 – Одеської, Львівської, Закарпатської областей

63 До абзацу 

сьомого 

Вжити заходів стосовно розроблення 

і затвердження в установленому 

31/12/2019 Мінрегіон Виконано.

Онлайн-платформа для подання проектів  Державного фонду регіонального розвитку розроблена та введена в дію (доступна за посиланням https://new.dfrr.minregion.gov.ua/)(наказ Мінрегіону від 24.12.2019 № 331 «Про 64 До абзацу 

восьмого 

Вжити заходів стосовно розроблення 

концепції онлайн-системи 

31/12/2019 Мінрегіон Виконано.

Онлайн-платформа для подання проектів, що претендуватимуть на фінансування за рахунок коштів секторальної бюджетної підтримки ЄС у 2020 році розроблена та введена в дію (доступна за посиланням 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»

18.12.2019, 27.12.2019 та 13.12.2019 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. 

Наразі розробляється Концепція житлової політики
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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 стимулювання розвитку регіонів» (нова редакція), яким передбачено створення ефективної системи підтримки розвитку проблемних територій на державному та 

регіональному рівні, удосконалення взаємодії Уряду та обласних рад на основі договорів щодо регіонального розвитку, поглиблення міжрегіонального співробітництва на основі відповідних угод, розширення переліку 

інструментів стимулювання розвитку регіонів та територій з акцентом на підтримці малого та середнього бізнесу, залучення інвестицій у розвиток територій. 

Наразі проект Закону погоджується структурними підрозділами Мінрегіону, після чого його буде направлено на опрацювання та 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.

Для розроблення нової редакції Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Мінрегіоном утворено робочу групу за участю всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, науковців та експертів.

Наразі Робочою групою розроблено Концепцію законопроекту, зокрема в частині визначення системи місцевого самоврядування, статусу, організації роботи органів місцевого самоврядування,  пропозицій щодо перерозподілу 

повноважень між органами місцевого самоврядування різних рівнів, та місцевими органами державної влади з урахуванням принципу субсидіарності.

Триває обговорення Концепції з заінтересованими сторонами.

Завершено перший етап консультацій 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 7-15 травня 2020 р. відбулися онлайн-наради за участі Мінфіну, МОН, МОЗ, Мінсоцполітики, Мінекономіки, Мінмолодьспорту, МКІП, 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». 

Планується проведення наступного етапу обговорень у першій декаді червня 2020 року та розроблення узгоджених пропозицій щодо внесення змін до секторальних законів у частині децентралізації та розмежування повноважень 

між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади за принципом субсидіарності

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 Виконується.

Урядом схвалено та подано до Верховної Ради проект 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» (реєстр. № 2803 від 24.01.2020), яким пропонується виключити статтю 37 Закону України "Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та статтю 34 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", що регулюють питання оскарження 

рішень, дій або бездіяльності у сфері державної реєстрації до Міністерства юстиції.

04.03.2020 проект Закону вважається відкликаним у зв’язку із зміною Уряду. Разом з цим вважаємо прийняття згаданого законопроєкту необхідним для подальшого впровадження реформ, у зв’язку з чим Мін’юстом наразі 

здійснюється доопрацювання проєкту Закону з метою запровадження додаткових правових механізмів захисту права власності та запобігання рейдерству. При цьому в законопроекті збережені норми, необхідні для повного 

виконання зазначеного завдання. Після відповідного доопрацювання та проведення необхідних узгоджувальних процедур проєкт Закону буде направлено на розгляд Уряду

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 Виконується.

Урядом схвалено та подано до Верховної Ради проект 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» (реєстр. № 2803 від 24.01.2020), яким пропонується виключити статтю 37 Закону України "Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та статтю 34 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", що регулюють питання оскарження 

рішень, дій або бездіяльності у сфері державної реєстрації до Міністерства юстиції.

04.03.2020 проект Закону вважається відкликаним у зв’язку із зміною Уряду. Разом з цим вважаємо прийняття згаданого законопроєкту необхідним для подальшого впровадження реформ, у зв’язку з чим Мін’юстом наразі 

здійснюється доопрацювання проєкту Закону з метою запровадження додаткових правових механізмів захисту права власності та запобігання рейдерству. При цьому в законопроекті збережені норми, необхідні для повного 

виконання зазначеного завдання. Після відповідного доопрацювання та проведення необхідних узгоджувальних процедур проєкт Закону буде направлено на розгляд Уряду

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.

Кабінетом Міністрів прийнято постанову від 04.12.2019 № 1014 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (щодо удосконалення порядку розпорядження підакцизними товарами (алкогольні напої, 

тютюнові вироби), що перейшли у власність держави, в тому числі шляхом їх конфіскації)
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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.

В частині удосконалення стандартів якості надання безоплатної правової допомоги шляхом упровадження механізму оцінювання якості наданої правової допомоги з використанням інструменту рецензування ("peer review") 

розроблено, 28.12.2019 Урядом схвалено та подано до Верховної Ради України проект 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 від 28.12.2019). 

У зв'язку з зміною Уряду проект 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» 

вважається відкликаним.

На сьогодні Мін'юстом розробляється законопроект стосовно внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення доступу до безоплатної правової допомоги та підвищення якості її надання положеннями якого, зокрема, 

передбачено упровадження механізму оцінювання якості наданої правової допомоги з використанням інструменту рецензування ("peer review").

Водночас, для впровадження нових механізмів забезпечення якості та доступу до безоплатної правової допомоги утворено Комісію з експертної правничої оцінки надання безоплатної правової допомоги працівниками центрів з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі – Комісія). Проведено 12 засідань Комісії, в рамках роботи Комісії розроблено та схвалено Регламент роботи Комісії, Порядок оцінювання якості надання безоплатної 

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

Початковий етап, який впроваджено на сьогодні, охоплює перевірку якості надання безоплатної первинної правової допомоги в цивільних та адміністративних справах. 

Другий етап, який нещодавно впроваджено - перевірка якості надання вторинної правової допомоги юристами системи з надання безоплатної правової допомоги

З початку 2020 року проведено 4 засідання Комісії, за результатами яких:

- розглянуто та затверджено 56 звітів експертів з оцінки, з яких 33 - за результатами оцінки надання безоплатної первинної правової допомоги працівниками центрів та 23 - за результатами оцінки надання безоплатної вторинної 

правової допомоги працівниками центрів;

- протокольним рішенням засідання Комісії від  24-26 березня 2020 року № 2/2020 затверджено нову редакцію Порядку оцінювання якості надання безоплатної правової допомоги працівниками місцевих центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги; 

- готуються узагальнені рекомендації щодо підвищення якості надання безоплатної правової допомоги, зокрема дотримання працівниками порядку надання такої допомоги в частині обов’язків працівника щодо оформлення 

протоколу узгодження правової позиції, недопущення надмірних обсягу інформації та юридичної термінології, застосування працівником досудових процедур вирішення спорів, тощо. 

 Також, з початку 2020 року проведено добір експертів з оцінки - відібрано 21 експерта. Членами Комісії проведено навчання відібраних експертів з оцінки та проведено перехресне експертне правниче оцінювання. 

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. 

Для окреслення шляхів унормування найбільш проблемних питань під час розробки законопроєкту про нормативно-правові акти Мін'юсту було підготовлено та надіслано листи до НАН України, НАПрН України, та 16 

провідних вищих навчальних закладів України (зокрема, НАДУ при Президентові України, НУ «Києво-Могилянська Академія», НУ «Одеська юридична академія», НУ «Острозька академія» тощо). Після чого був проведений 

аналіз надісланих пропозицій та матеріалів щодо, зокрема міжнародного досвіду, який засвідчив, що значна частина країн на пострадянському просторі та інші держави мають окремі закони про нормативно-правові акти або 

аналогічне регулювання.

Засідання Робочої групи проводилися 28 листопада, 23 грудня 2019 року, 26 лютого та 13 березня 2020 . Зокрема, 13.03.2020 відбулося чергове засідання під головуванням заступника Мін'юсту Банчука О.А., на якому розглянуті 

окремі положення майбутнього законопроєкту, серед яких питання щодо визначення принципів нормотворення (правотворення), суб'єктів нормотворення, системи нормативно-правових актів, виокремлення суспільних відносин, 

які не є предметом регулювання цього законопроекту. 

Низка питань залишилися дискусійними, у зв’язку з цим на даний час узагальнюються пропозиції, надані членами Робочої групи для розгляду на наступному засіданні

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.

1) щодо створення системи самоврядування судових експертів - Мін'юстом проведене анкетування: 54% респондентів відповіли, що самоврядування є необхідним; стосовно моделі самоврядування, то 35% обрали модель 

самоврядування за аналогією з адвокатурою, 10% - за аналогією з нотаріатом, 55% не мають чіткого бачення моделі), продовжується опрацювання питання створення саморегулівної організації та напрацьовується концепція. 

Наразі здійснюється моніторинг впровадження та аналіз ефективності прийнятих законодавчих та інших нормативно-правових актів. В рамках даного моніторингу опрацьовується питання самоврядування судових експертів, до 

основних стейкхолдерів були надіслані листи з проханням надати конкретні пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про судову експертизу».

2) щодо запровадження рецензування висновку судового експерта - Інститут рецензування запроваджувався виключно з метою удосконалення професійної майстерності судових експертів та функціонує з 2000 року.

Наказом Мін’юсту від 26.12.2000 № 65/5 було затверджено Положення про організацію рецензування висновків судових експертиз в науково-дослідних установах судових експертиз Міністерства юстиції України. Наказом 

Мін’юсту від 25.05.2015 № 775/5 “Про затвердження Порядку проведення рецензування висновків судових експертів та висновків експертних досліджень” було визначено процедуру проведення та оформлення результатів 

рецензування висновків як судових експертів науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України (НДУСЕ), так і судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ.

Проте, на практиці рецензії почали використовувати для підтвердження чи спростування висновку експерта. У зв’язку з цим було проведено аналіз цієї проблеми і, як наслідок, було виявлено, що процес проведення рецензування 

висновку експерта певною мірою може бути порушенням обов’язку експерта не розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв’язку з проведенням експертизи, та результати експертизи, крім суду та учасника справи, на 

замовлення якого проводилася експертиза.

У зв’язку з цим наказом Міністерства юстиції України від 03.02.2020 № 335/5 “Про затвердження Порядку проведення рецензування висновків судових експертів” було суттєво удосконалено процедуру рецензування висновків 

експертів з метою врегулювання колізій та закріплення положення, що рецензування використовується виключно з метою удосконалення професійної майстерності судових експертів та не може використовуватися для 

підтвердження чи спростування висновку експерта.

Отже, інститут рецензування не тільки діє тривалий час і не потребує свого запровадження, а крім того - у лютому 2020 року суттєво покращена нормативна основа проведення рецензування.

3) щодо визначення граничних строків проведення судових експертиз - вимоги до строків проведення судових експертиз встановлено у Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, 

затвердженій наказом Мін’юсту від 08.10.1998 № 53/5.

24.02.20 видано наказ Мін'юсту № 667/5 “Про затвердження Змін до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень”, яким зокрема визначено граничні строки проведення судових 

експертиз. Відповідно до абз. першого п. 1.13 Інструкції “Строк проведення експертизи встановлюється керівником експертної установи (або заступником керівника чи керівником структурного підрозділу) і не повинен 

перевищувати 90 календарних днів”. Завдання “створення умов для самоврядування судових експертів” та інші аспекти реформування судово-експертної діяльності будуть відображені у проєкті закону “Про внесення змін до 

Закону України “Про судову експертизу””, який розробляється Мін’юстом. 

Мін'юстом проведене анкетування. Щодо створення системи самоврядування судових експертів, то 54% експертів відповіли, що самоврядування є необхідним. Стосовно моделі самоврядування, то 35% обрали модель 

самоврядування за аналогією з адвокатурою, 10% - за аналогією з нотаріатом, 55% не мають чіткого бачення моделі. Також у зв’язку з негативною практикою зловживань рецензуванням та використання рецензій для 

спростування висновків експертів, що склалась у цій сфері, доцільно на рівні Закону закріпити мету рецензування: підготовка фахівців для отримання кваліфікації судового експерта та підвищення кваліфікації судових експертів, 

вдосконалення якості та обґрунтованості їх висновків, а також встановити заборону використання рецензій для підтвердження чи спростування висновку експерта
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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. 

Наказом Мінсоцполітики від 07.05.2019 р. № 691 створено Робочу групу з питань підготовки чергової періодичної доповіді України щодо імплементації положень Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю та 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.

Триває робота над підготовкою об’єднаної другої та третьої періодичної доповіді України про виконання Конвенції (термін подання МЗС до 20.09.2020) та проекту плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на 

період до 2025 року. Мінсоцполітики здійснюється аналіз виконання Конвенції. З цією метою направлено запити щодо надання відповідної інформації центральним та місцевим органам виконавчої влади відповідно до наданого 

Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю переліку питань.

Крім того, Мінсоцполітики листом від 05.03.2020  № 3385/0/2-20 надано Кабінету Міністрів узагальнену інформацію про стан виконання міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади Плану заходів з 

виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН про права осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН з прав осіб з інвалідністю на період до 2020 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 Виконується.

Вказані пропозиції враховані у проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення передумов для підвищення прожиткового мінімуму», який розроблено Мінсоцполітики та подано 

Урядом до Верховної Ради (реєстр. № 2720 від 13 січня 2020 року). Зокрема, стаття 28 передбачає, що розмір адміністративних зборів і порядок їх справляння визначаються Кабінетом Міністрів України. Заначений розмір 

регулярно переглядається з урахуванням економічного значення наданої послуги, зокрема необхідності покриття вартості її надання. Кошти, одержані від сплати адміністративних зборів, зараховуються до бюджетів у порядку, 

встановленому Бюджетним кодексом України. 04.03.2020 проект Закону вважається відкликаним у зв’язку із зміною Уряду, наразі здійснюється доопрацювання проєкту Закону з метою направлення на розгляд Уряду та подання 

до Верховної Ради України.

Крім того, Кабінетом Міністрів України схвалено та подано до Верховної Ради України проєкт Закону України "Про адміністративну процедуру" (реєстр. №  3475 від 14.05.2020).

Врегулювання питання щодо справляння плати за надання адміністративних послуг (адміністративного збору) передбачено проектом Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання 

питань формування прожиткового мінімуму та створення передумов для його підвищення", ініційованим народними депутатами (реєстр. № 3515 від 20.05.2020)

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.

Послуга «єМалятко» спрямована на отримання 10 послуг пов’язаних з народженням дитини, в тому числі безпосередньо громадянами за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг.

Послуга включає у себе одержання за однією заявою комплексу адміністративних послуг, пов'язаних із державною реєстрацією народження дитини та її походження, реєстрацією місця її проживання, призначення державної 

допомоги при народженні дитини, призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів, що ведеться у центральній базі даних електронної системи охорони 

здоров’я, реєстрації дитини у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї, визначення належності новонародженої дитини до громадянства 

України, внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому.

Станом на 30.04.2020 отримання Послуги можливо в 11 містах України: Київ, Дніпро, Харків, Луцьк, Рівне, Одеса, Запоріжжя, Кривий Ріг, Львів, Маріуполь та Вінниця.

У подальшому планується реалізація Послуги у наступних містах: Хмельницький, Івано-Франківськ, Миколаїв, Южне, Ужгород, Черкаси, Умань, Золотоноша, Полтава, Ковель, Миргород, Володимир-Волинський, Нова Каховка, 

Херсон, Кременчук, Нововолинськ та Велика Олександрівка (Херсонська обл.).

Станом на 01.06.2020 р. кількість населених пунктів, в яких громадяни можуть отримати комплексну послугу “єМалятко”, збільшено до 31. Це майже 180 точок доступу: 28 пологових,  57 ЦНАП, 94 відділів ДРАЦС

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. Постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2020 № 278 розпочато реалізацію протягом 2020-2021 років 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 затверджено відповідний порядок. Цей порядок визначив 

процедуру замовлення, формування, пред’явлення та встановлення достовірності 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, на період проведення експериментального проекту щодо застосування зазначених відображень (далі - експериментальний проект). 

Процедура замовлення та формування зазначених відображень є безоплатною.

Окрім цього, було розроблено оформлення (перевипуск) паспорту через мережу інтернет з подальшим отриманням в підрозділах ДМС, ЦНАПах або поштою.

2. Щодо реєстрації місця проживання було опрацьовано життєві ситуації, які потребують реєстрації місця проживання, та варіанти їх розв'язання в електронному вигляді. Фіналізовано схеми бізнес-процесів по реєстрації місця 

проживання дитини. Ведеться робота по розробці нормативної документації задля запровадження пілотного проекту з реєстрації місця проживання в електронному вигляді.

Мінцифрою розроблено проекти постанов "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207 та від 10 липня 2019 р. № 691" та "Про реалізацію експериментального проєкту щодо реєстрації, 

зняття з реєстрації місця проживання в електронній формі". Окрім цього, реалізація сервісу для перевірки місця реєстрації проживання на базі Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, планується реалізувати в 2 

кварталі поточного року.

3. Щодо послуги з призначення пенсії онлайн було визначено формат обміну даними між державними органами. Пенсійним фондом направлено на погодження проекти протоколів обміну даними до заінтересованих органів. 

Триває погодження наборів даних для інформаційної взаємодії між Пенсійним фондом та ДП НАІС, ДП Інфоресурс. Погоджується формат отримання Пенсійним фондом даних від МСЕК. Доопрацьовано меморандум про 

співпрацю між Мінцифри, Пенсійним фондом та EGAP, направлено для підпису. Триває узгодження нормативно-правових актів для реалізації послуги. 

4. 28 травня відбувся запуск послуги ID-14, яка передбачає надання 2 послуг за 1 заявою – оформлення паспорту та номера платника податків при досягненні 14 років. Дана послуга розрахована саме на тих громадян України, які 

ще не отримали ні паспорт у формі ID-картки, ні номер картки платника податків. Вона передбачає можливість фізичним особам віком від 14 до 18 років під час оформлення паспорта громадянина України вперше за їх бажанням 

одночасно зареєструватися у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків платником податку

78 До абзацу 

другого 

Вжити заходів стосовно надання 

абонентам у закордонних 

31/12/2020 Адміністрація 

Держспецзв'язку

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, 
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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 (станом на 30.04.2020):

- розроблено проект Закону України “Про безпеку інформації та інформаційно-комунікаційних системˮ (проходить громадське 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 з призначенням 4 березня ц. р. нового складу Уряду) 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)).

На цей час проєкт постанови готується для подання до Мін’юсту для проведення правової експертизи

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.

Межі госпітальних округів переглянуто. Відповідно до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2019 р. № 1074 "Деякі питання створення госпітальних округів" визначено, що госпітальний округ вважається 

створеним у межах області, Автономної Республіки Крим. Постановою передбачено механізм ефективної роботи госпітальної ради та формування плану розвитку госпітального округу

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 

31/12/2019 МОЗ Виконується.

Наказ "Про удосконалення організації надання паліативної допомоги в Україні" повернуто з державної реєстрації у зв'язку із зміною керівництва. 14.05.2020 р. проект наказу було направлено до Мінсоцполітики на повторне 

погодження та 28.05.2020 погоджено без зауважень. На даний час наказ готується до направлення для державної реєстрації до Мін'юсту

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.

Наказом МОЗ від 21.01.2020 р. № 135 "Про визначення Уповноваженої особи" визначено Уповноважену особу МОЗ для розгляду умов закупівлі та специфікацій наданих НСЗУ. Листом МОЗ від 21.01.2020 р. № 25-04/1614/2-20 

специфікації та умови закупівлі медичних послуг, надані НСЗУ, було погоджено Уповноваженою особою

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.

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 65 "Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році"

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.

На даний час за інформацією структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій заходи автономізації успішно завершені

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 Виконується.

До інформаційно-аналітичної системи «Централь103» підключено 22 регіональних ОДС, не підключеними лишаються ОДС Волинської, Луганської областей та м. Києва



18

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 Виконується.

Прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.01.2020 № 111 "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи екстреної медичної допомоги". Пунктом 4 зазначеного плану заходів 

передбачено завдання, спрямовані на впровадження сучасних підходів щодо підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації  та контролю якості знань (компетентностей) працівників системи екстреної медичної допомоги. 

Розроблено проекти актів щодо: 

1) запровадження підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників ( у тому числі водіїв, диспетчерів) системи екстреної медичної допомоги; 

2) запровадження системи перепідготовки фахівців (фельдшери, медсестри виїзних бригад, лікарі, парамедики) системи екстреної медичної допомоги, у тому числі нової моделі безперервного професійного навчання лікарів;

3) запровадження нової моделі курсів підвищення кваліфікації лікарів з медицини невідкладних станів; 

4) запровадження кваліфікаційного іспиту медицини невідкладних станів, який складається з двох етапів: інтегрованого тестового іспиту медицини невідкладних станів та практичного іспиту медицини невідкладних станів.

Затвердження та реалізація даних актів можливе при відновленні бюджетного фінансування відповідних заходів.

Разом з тим, відповідно до Закону України від 13 квітня 2020 р. № 553-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" скасовано раніше передбачені видатки на зазначені цілі (підготовка, 

перепідготовка, підвищення кваліфікації  та контроль якості знань (компетентностей) працівників системи ЕМД)

87 До абзацу 

другого 

Вжити заходів стосовно 

забезпечення функціонування Єдиної 

31/3/2020 МОЗ Виконується.

Тривають роботи з проведення процедури закупівлі послуг по побудові КСЗІ та розміщенню ЄДІСТ на захищеному технічному майданчику. Також на даний час розробляється проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про 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 5 лютого 2020 р. № 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 Виконується.

НСЗУ укладено договори з 1664 закладами охорони здоров'я, з них 1639 закладів спеціалізованої та 25 надавачів екстреної медичної  медичної допомоги. Оплачено надавачам спеціалізованої та екстреної медичної допомоги за 

програмою медичних гарантій 9,7 млрд. гривень

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.

З 01.04.2020 р. заклади охорони здоров'я, які уклали договір з НСЗУ відповідно до наказу МОЗ від 28.02.2020 р. № 587 розпочали в обов'язковому порядку фіксувати взаємодії з пацієнтами в електронній медичній картці, яка 

забезпечується веденням Реєстру медичних записів, записів про направлення та електронних рецептів в електронній системі охорони здоров'я. На забезпечення функціонування електронного кабінету пацієнта, МОЗ розроблено 

проект наказу щодо удосконалення процесу подачі декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу пацієнтом самостійно, який направлено на погодження заінтересованим центральним органам виконавчої 

влади.

Функціонал запису на прийом до лікаря з обранням часу прийому реалізовано в медичних інформаційних системах (МІС) , які використовуються надавачами медичної допомоги для автоматизації роботи по створенню, 

перегляду, обміну інформацією та даними. Механізм роботи МІС в частині запису на прийом визначається конкретними характеристиками обраної закладом медичної інформаційної системи.

Щодо забезпечення технічної реалізації: частина функціоналу електронного кабінету, а саме інтеграцію з інтегрованою системою електронної ідентифікації. Процес щодо забезпечення такої розробки ініційовано НСЗУ сумісно з 

МОЗ

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 Виконується.

З метою покращення доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів, вартість яких компенсує держава, наказом МОЗ від 13.02.2020 р. № 316 затверджено нову редакцію Реєстру лікарських засобів, які підлягають 

реімбурсації. Реєстр містить 257 позицій лікарських засобів, які відпускаються пацієнтам в рамках програми «Доступні ліки» та призначені для лікування серцево-судинних хвороб, бронхіальної астми та діабету (2 типу). На 

даний час кількість препаратів у Реєстрі лікарських засобів, які підлягають реімбурсації збільшено майже вдвічі (до 257 торгових назв) порівняно з початком дії програми реімбурсації (2017 рік).

Разом з тим, для вирішення проблеми забезпечення доступу пацієнтів що страждають на ревматичні хвороби  до лікарського засобу «Гідроксихлорохін», було прийнято постанову Кабінету Міністрів від 15.04.2020 р. № 286 

«Деякі питання забезпечення доступності лікарських засобів для лікування ревматичних хвороб», відповідно до якої препарати для лікування ревматичних хвороб були включені до програми «Доступні ліки» з метою 

застосування механізму отримання цих лікарських засобів в аптечних закладах за допомогою електронного рецепту. У зв'язку з тим лікарський засіб "Гідроксихлорохін" для лікування ревматичних хвороб буде включено до 

Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації

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 Виконується.

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.

МОЗ розробляється законопроект про систему громадського здоров'я, в якому передбачається розподілити відповідальність реалізації функцій громадського здоров'я на національному, регіональному та місцевому рівнях, 

визначити джерела фінансування тощо після подолання пандемії коронавірусної хвороби COVID-19

93 До абзацу 

четвертого 

підпункту "г" 

пункту 5 статті 

1

Вжити заходів стосовно 

затвердження стратегії 

запровадження медичного 

страхування

31/12/2020 МОЗ Програма медичних гарантій (ПМГ), яку запроваджено Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» передбачає перелік медичних послуг, які НСЗУ оплачує медичним закладам. 

Фінансування програми розраховується виходячи з непрямих податків (наприклад, ПДВ). Тому усі громадяни можуть отримати гарантований державою пакет медичних послуг, незалежно від того, скільки податків вони 

сплатили, що відповідає принципу солідарного медичного страхування



19

94 До абзацу 

третього 

підпункту "а" 

пункту 6 статті 

1

Вжити заходів стосовно розроблення 

та внесення на розгляд ВРУ 

законопроекту про повну загальну 

середню освіту (нова редакція), 

передбачивши функціонування 

початкової, базової та профільної 

школи за новими освітніми 

стандартами

31/12/2019 МОН Виконано.

Прийнято Закон України  від 16.01.2020 р. № 463-IX "Про повну загальну середню освіту" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20/print

95 До абзацу 

четвертого 

підпункту "а" 

пункту 6 статті 

1

Вжити заходів стосовно розроблення 

та внесення на розгляд ВРУ 

законопроекту про внесення змін до 

Закону України "Про дошкільну 

освіту" щодо запровадження нових 

підходів у дошкільній освіті

31/12/2019 МОН Виконується.

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дошкільну освіту» на даний час перебуває на повторному погодженні із заінтересованими центтральними органами виконавчої влади (у зв'язку із зміною 

Уряду)

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.

Організовано проведення профорієнтаційних тренінгів: 17.10.2019 р. МОН для працівників закладів освіти було проведено вебінар з питань професійної орієнтації здобувачів освіти.

 22.11.2019 р. надіслано листа департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій.

 Проведено семінари-тренінги для педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що залучаються до профорієнтаційної роботи в закладах загальної середньої освіти з учнями 8-11 класів;

 проведено перші профорієнтаційні тренінги з популяризації конкретних робітничих професій у 8-11 класах пілотних закладів загальної середньої освіти. 

 Загалом за даними НМЦ ПТО, у 1509 закладах середньої освіти проведено 1 827 тренінгів у 8-11 класах за участі 49 520 осіб.

 26.11.2019 р. проведено спільно з ЄФО круглий стіл з питань профорієнтації «Профорієнтація в Україні: виклики та рішення» (у рамках проекту Європейського фонду освіти «Інновації в профорієнтації – міжнародні тенденції та 

кейси в обраних країнах-партнерах»).

 24.12.2019 р. вчителів запрошено провести урок «Моє майбутнє в Україні», який допоможе учням 9-11 класів сформувати уявлення про майбутню професію та зробити перший крок до неї. Захід організовують Центр «Розвиток 

КСВ» спільно із Міністерством освіти і науки України та Першим Українським Міжнародним Банком в межах проекту «Моя кар'єра в Україні»

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. 

Кабінетом Міністрів України прийнято постанови:

- від 24 грудня 2019 р. № 1146 "Про розподіл видатків державного бюджету між закладами вищої освіти на основі показників їх освітньої, наукової та міжнародної діяльності";

- від 3 березня 2020 № 191 "Деякі питання запровадження індикативної собівартості"

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.

Кабінетом Міністрів України прийнято постанови: 

- від 4 грудня 2019 р. № 1007 "Про затвердження Порядку формування та використання коштів Національного фонду досліджень України"; 

- від 27 грудня 2019 р. № 1170 "Про затвердження Порядку конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень проектів з виконання наукових досліджень і розробок"

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 Виконується.

Затверджено Типовий перелік засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій (наказ МОН від 29.04.2020 № 574 "Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для 

навчальних кабінетів  і STEM-лабораторій", зареєстрований в Мін'юсті 07.05.2020 р. за № 410/34693, № 411/34694).

Робочою групою, затвердженою наказом МОН від 12.12.2019 № 1562, розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти)», який та 

оприлюднено на офіційному сайті МОН для проведення громадського обговорення, що триватиме до 04.06.2020 (https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-do-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-rozporyadzhennya-kmu-pro-

shvalennya-koncepciyi-rozvitku-prirodnicho-matematichnoyi-osviti-stem-osviti)

100 До абзацу 

третього 

підпункту "б" 

пункту 6 статті 

1

Вжити заходів стосовно оновлення 

Державного стандарту базової 

середньої освіти

30/6/2020 МОН Виконується.

Розроблено проект Державного стандарту базової середньої освіти, який рішенням Колегії МОН прийнято за основу. 16-18.12.2019 р. проведено сесії з доопрацювання стандарту  в частині визначення результатів навчання. 

З 4 по 31 березня 2020 р. проведено громадське обговорення проекту стандарту, під час якого було отримано та опрацьовано більше 400 пропозицій.  

Проєкт Державного стандарту базової середньої освіти заплановано розглянути на засіданні Колегії МОН у червні 2020 року. Також, за сприяння NDI Ukraine та Інституту “Республіка”, заплановано проведення серії публічних 

консультацій з науковою, освітянською, батьківською та учнівською спільнотами з обговорення проєкту Державного стандарту - орієнтовно перша консультація запланована на 02.06.2020

101 До абзацу 

четвертого 

Вжити заходів стосовно оновлення 

Базового компонента дошкільної 

30/6/2020 МОН Виконується.

07.05.2020 р. відбулося он-лайн обговорення  та погодження структури нової редакції Базового компонента дошкільної освіти та розпочато роботу над змістом документа

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20/print
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20/print
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20/print
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102 До абзацу 

третього 

підпункту "а" 

пункту 7 статті 

1

Вжити заходів стосовно розроблення 

та внесення на розгляд ВРУ 

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. 

Міністерством розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення національної інформаційної безпеки та права на доступ до достовірної інформації».

Проект акта пройшов ґрунтовне громадське обговорення: 

15 листопада 2019 р. - публічна дискусія на тему «Свобода слова, захист журналістів та інформаційного простору України від дезінформації», на якій було презентовано напрацювання у сфері законодавчого забезпечення свободи 

слова, захисту журналістів та інформаційної безпеки держави;

17 січня 2020 р. - презентація основних положень проекту акта та їх фахове обговорення з експертами та представниками галузі;

28 січня 2020 р. - перша стратегічна сесія експертного обговорення проекту акта, де було отримано пропозиції та зауваження від експертної аудиторії, а також наших міжнародних партнерів.

З огляду на суспільний резонанс стосовно окремих положень законопроекту, його було повернуто на доопрацювання. 

На даний час проект акта доопрацьовується в МКІП

Пропонується перенести строк виконання на жовтень 2020 року

103 До абзацу 

четвертого 

підпункту "а" 

пункту 7 статті 

1

Вжити заходів стосовно розроблення 

та внесення на розгляд ВРУ 

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", який наразі винесено на громадське 

обговорення. 

Пропонується перенести строк виконання на серпень 2020 року

104 До абзацу 

п'ятого 

підпункту "а" 

пункту 7 статті 

1

Вжити заходів стосовно подальшого 

розвитку національної кінематографії

31/12/2019 МКІП Виконано.

Верховною Радою України прийнято Закон України "Про приєднання України до Європейського фонду підтримки спільного виробництва та розповсюдження художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів 

("EURIMAGES"), поданий Урядом.

Також Кабінетом Міністрів України 27.12.2019 р. прийнято постанови № 1173 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки кінематографії» та № 1183 

«Про затвердження Порядку справляння плати за розгляд заяв на отримання субсидій, передбачених пунктами 2 - 4 частини першої статті 7 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні", та розміру плати за 

їх розгляд»

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.

Розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про утворення організаційного комітету 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", який погоджено без 

зауважень Національним комітетом спорту інвалідів України (НКСІУ), ДСНС, МОН, Мінекономіки, МКІП, із зауваженнями – НОК та отримано висновок Мін'юсту. 

Листом НОК від 01.04.2020 № - 219/2-НК поінформовано щодо нових дат проведення Ігор ХХХІІ Олімпіади 2020 року в м. Токіо (Японія), у зв’язку з чим, після визначення міжнародними спортивними федераціями дат і місць 

проведення ліцензійних змагань, будуть змінені Кваліфікаційні критерії та системи відбору спортсменів до складу олімпійської збірної команди України для участі в Іграх ХХХІІ Олімпіади 2020 року в м. Токіо (Японія). 

Встановлено нові дати проведення Ігор ХХХІІ Олімпіади 2020 року в м. Токіо (Японія) 23.07.2021-08.08.2021. Станом на 29.05.2020 завойовано 88 ліцензій. Також внесено зміни до Єдиного календарного плану фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів на 2020 рік, яким передбачено участь у спортивних заходах спортсменів-кандидатів на участь в Іграх ХХХІІ Олімпіади та XVI Паралімпійських іграх 2020 року в м. Токіо (Японія) (наказ 

Мінмолодьспорту від 14.05.2020 № 58). 

Крім того, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (зі змінами) поступово відновлено проведення навчально-тренувальних зборів для членів національних збірних команд, з дотримання 

санітарних та протиепідемічних заходів, дозволено проведення спортивних заходів без глядачів. затверджено склад спортсменів-кандидатів на участь у XVI літніх Паралімпійських іграх 2020 року в м. Токіо (Японія) у кількості 

318 спортсменів-кандидатів та 6 спортсменів-лідерів (відповідно до наказу Мінмолодьспорту від 27.02.2018 № 895 (зі змінами). Остаточну кількість та поіменний список спортсменів, які братимуть участь у XVI літніх 

Паралімпійських іграх, буде підготовлено Українським центром з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" за погодженням із Національним комітетом спорту інвалідів України та подано на затвердження до 

Мінмолодьспорту

106 До абзацу 

другого 

підпункту "б" 

пункту 7 статті 

1

Вжити заходів стосовно розроблення 

та внесення на розгляд ВРУ 

законопроекту про Гуманітарну 

стратегію України

31/3/2020 МКІП Виконується. 

Проект Гуманітарної стратегії розроблено незалежною експертною групою та передано до МКІП. Документ опрацьовується Директоратом стратегічного планування та європейської інтеграції відповідно до циклу політики, 

зокрема 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». 

Крім того, враховуючи спектр сфер політики, які має охопити Гуманітарна стратегія, існує потреба у створенні міжвідомчої робочої групи, 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. У зв’язку з цим МКІП надіслано лист від 07.04.2020 р. № 5222/9.2 до заінтересованих центральних органів виконавчої влади 

(12 органів) із проханням надати пропозиції до складу міжвідомчої робочої групи та до проекту Гуманітарної стратегії з метою визначення стратегічних цілей, пріоритетів, напрямів, які мають бути враховані в Гуманітарній 

стратегії. А враховуючи економічний та соціальний аспекти стратегії також було запропоновано відповідно до компетенції цих органів надати основні напрями сфер політик, вказавши чинні державні стратегічні документів 

документи та посилання на окремі положення в них для їх подальшої  інтеграції при підготовці проекту акта.

Офісом Президента України у відповідь на лист МКІП від 07.04.2020 р. № 1005/9.2/20 щодо перенесення строку виконання зазначеного завдання листом від 29.05.2020 р. № 02-01/1296 повідомлено про погодження перенесення 

строку розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту про Гуманітарну стратегію України до 31 жовтня 2020 року
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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 Виконується.

Відповідно до засад Олімпійської Хартії Міжнародного олімпійського комітету, Міжнародної хартії фізичного виховання, фізичної активності та спорту ЮНЕСКО, Європейської Спортивної Хартії, Національної стратегії  

"Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація" Міністерством молоді та спорту за участю представників спортивних інституцій напрацьовано пропозиції, що надійшли від спортсменів, тренерів, функціонерів сфери 

фізичної культури та спорту, та розроблено проект  Стратегії розвитку фізичної культури і спорту до 2028 року. Наразі проект оприлюднено на офіційному вебсайті Мінмолодьспорту для обговорення.

Враховуючи зміни Уряду та припинення ліквідації Мінмолодьспорту (постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. № 216), етапи розроблення нової Стратегії розвитку фізичної культури і спорту до 2028 року, 

процедури її обговорення з суб'єктами сфери та громадськістю, процедури погодження з органами влади, та враховуючи складну епідеміологічну ситуацію, пов'язану з поширенням COVID-19, пропонується перенести строк 

прийняття Стратегії розвитку спорту в Україні на вересень 2020 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 р. № 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

109 До абзацу 

третього 

Вжити заходів стосовно розроблення 

та затвердження концепції створення 

31/12/2020 МКІП Виконується.

Розроблено проект концепції музею сучасного мистецтва та проведено першу стратегічну сесію. Проект доопрацьовується спільно з ініціативною групою110 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.

Модернізовано веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, зокрема реалізовано електронний сервіс за призначенням пенсій, функції отримання відомостей про суми виплачених доходів та доступу до інформації 

для оформлення листків непрацездатності. Створено мобільний додаток "Пенсійний фонд" з функціональними можливостями використання наявних електронних сервісів Пенсійного фонду України

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.

В особистому кабінеті застрахованої особи на веб-порталі електронних послуг запроваджено надання послуги "Пенсійний калькулятор", який дозволяє здійснити автоматичний розрахунок прогнозованого розміру пенсії. 

Користувачу за допомогою кваліфікованого електронного підпису надається можливість:

1) розраховувати розмір пенсії за віком шляхом автоматичного завантаження даних для обчислення страхового стажу і заробітної плати, які наявні в Реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового 

соціального страхування;

2) внесення даних про періоди для подальшого їх використання при розрахунку орієнтовного розміру пенсії та стажу

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.

Мінсоцполітики розробило проект Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення передумов для підвищення прожиткового мінімумуˮ (реєстр. № 2720 від 13.01.2020), який за 

результатами обговорення Комітетом Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів було рекомендовано  включити до порядку денного третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання 

та за результатами їх розгляду у першому читанні прийняти за основу. Проте, 04.03.2020 законопроект вважається відкликаним у зв'язку із зміною складу Уряду.

Разом з тим питання прожиткового мінімуму потребує комплексного оновлення підходів до його визначення з метою забезпечення більш прозорого механізму його встановлення та застосування.

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). Мінсоцполітики 20.05.2020 № 7147/0/2-20/51 поінформовано Кабінет Міністрів про стан 

виконання завдання.

Віце-прем’єр-міністр України - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій О. Ю. Резніков 26.05.2020 № 40306/191/1-19 доручив Мінсоцполітики продовжити роботу з порушеного питання та інформувати 

Кабінет Міністрів



22

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.

Верховною Радою України 02.06.2020 прийнято Закон України „Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб” (проект Закону України реєстр. № 2494 від 

25.11.2019), який передбачає:

- підвищення з 1 січня 2020 року розміру державної допомоги на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в сім’ях опікунів (піклувальників);

- уніфікацію принципів надання допомоги малозабезпеченим сім’ям та допомоги на дітей одиноким матерям, що дозволить комплексно підійти до питання підтримки сімей з низькими доходами. 

Крім того, рішенням Уряду від 24.12.2019 з січня 2020 року підвищено соціальну допомогу для дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування, а також дітей з інвалідністю, які виховуються у дитячих будинках 

сімейного типу та прийомних сім’ях. Батькам-вихователям і прийомним батькам збільшено розмір грошового забезпечення із 70 % прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку до 1 прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб за кожну дитину-вихованця та кожну прийомну дитину.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», у 2020 році також передбачається: 

1) підвищення рівня забезпечення прожиткового мінімуму для працездатних осіб, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям – з 21 до 25 % прожиткового мінімуму;

2) збільшення рівня забезпечення прожиткового мінімуму для дітей, які виховуються у малозабезпечених  сім’ях – з 85 до 130 %  прожиткового мінімуму.

З метою підвищення соціального захисту осіб з інвалідністю з дитинства у першому читанні прийнято проект Закону України «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» (реєстр. № 2031 від 03.09.2019), який передбачає збільшення розміру надбавки на догляд.

Також з метою посилення соціального захисту дітей з інвалідністю, постраждалих від вибухонебезпечних предметів, 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 встановити, що розмір державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю, постраждалим від вибухонебезпечних предметів, збільшується на 50 % від встановленого розміру 

допомоги на дітей з інвалідністю.

Крім того для сімей, у яких виховуються діти, державою передбачені такі гарантії: допомога у зв’язку із вагітністю та пологами, надання одноразової матеріальної допомоги «пакунок малюка», відшкодування послуги з догляду за 

дитиною «муніципальна няня».

З метою виконання у повному обсязі зазначеного завдання Мінсоцполітики листом від 20.12.2019 № 22009/0/2-19/56 звернулося до Офісу Президента України та Кабінету Міністрів України щодо перенесення терміну виконання 

завдання на грудень 2020 року. Строк виконання продовжено до липня 2020 року.

При цьому слід зазначити, що Мінсоцполітики є розпорядником коштів за КПКВК 2501030 «Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення», обсяг видатків 

за вказаною державною програмою не зможе забезпечити покриття витрат на реалізацію виплати у підвищених розмірах допомоги при народженні (усиновленні) дитини, на догляд за хворою дитиною, оскільки відповідно до 

змін, внесених Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», від 13.04.2020 № 553-IX, обсяг видатків на цю програму зменшено на 1,3 млрд гривень

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.

1. Розроблено проект постанови правління про внесення змін до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування”, затвердженого постановою 25.11.2005 № 22-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 за №1566/11846.

2. В рамках виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2019 № 681 “Про оптимізацію надання адміністративних послуг у сфері пенсійного забезпечення” (далі–Постанова №681) Пенсійним фондом України 

спільно з Міністерством соціальної політики України підписано протокол обміну з Центральним банком даних з проблем інвалідності. 

3. Розроблено та направлено на Міністерству юстиції України, Міністерству освіти і науки України та Державній міграційній службі України проекти інформаційної взаємодії. 

4. Сформовано пропозиції щодо змін до Постанови № 681, які забезпечать в подальшому оптимізацію процедур надання адміністративних послуг.

5. Розроблено систему моніторингу набуття права на призначення пенсійних виплат при досягненні пенсійного віку.

6. Створено та впроваджено програмне забезпечення ведення на базі реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування обліку трудових відносин в електронній формі. 

Створено інструмент для внесення даних до електронних персональних облікових карток застрахованих осіб.

7. Розроблено технічне завдання для створення на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України механізмів внесення інформації для призначення пенсії за віком

8. Підготовлено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі", яким, зокрема, законодавчо буде врегульовано питання щодо 

автоматичного призначення пенсії за віком через особистий електронний кабінет особи на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України

З урахуванням викладеного вжито організаційних та технічних заходів для запровадження автоматичного призначення пенсій з 1 липня 2020 року

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.

Опрацьовується законопроект щодо запровадження обов’язкової професійної накопичувальної пенсійної системи

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 Виконується.

Питання щодо удосконалення цільової підтримки на навчання (перекваліфікацію) осіб з інвалідністю для підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці опрацьовується з Фондом соціального захисту інвалідів

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 проводить аналіз наявних проблемних питань у сфері забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей 

з інвалідністю та інших окремих категорій населення, надання відповідних реабілітаційних послуг та напрацьовуються пропозиції щодо внесення змін до  Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з 

інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 5 квітня 2012 року № 321, зокрема в частині зміни механізму фінансування для забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, удосконалення питань моніторингу забезпечення 

технічними та іншими засобами реабілітації, перегляду черговості забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації тощо
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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 Виконується. 

За результатами проведеного аналізу завдань та функцій, покладених на структурні підрозділи соціального захисту населення районного рівня, розробляються пропозиції щодо визначення функцій та завдань, які доцільно 

делегувати органам місцевого самоврядування. На сьогоднішній день наближення адміністративних послуг соціального характеру до мешканців територіальних громад та передача функцій з прийняття заяв та документів 

громадян для призначення соціальної підтримки на базовий  рівень є одним з пріоритетних напрямів удосконалення системи соціального захисту населення. З метою надання адміністративних послуг соціального характеру 

мешканцям об’єднаних територіальних громад (далі – ОТГ) із застосуванням електронного документообігу впроваджується Програмний комплекс “Інтегрована інформаційна система “Соціальна громада” (далі - Програмний 

комплекс).

Програмний комплекс дозволяє забезпечити прийом первинних документів від громадян на призначення 67 найпопулярніших соціальних допомог, житлових субсидій, пільг в ОТГ за місцем їх проживання та передавати їх в 

електронному вигляді органам соціального захисту населення райдержадміністрацій, що суттєво спрощує і пришвидшує обмін та опрацювання інформації, а також надає зручність для мешканців ОТГ, особливо віддалених від 

районних управлінь соціального захисту населення.

З метою спрощення алгоритму підключення до Програмного комплексу Мінсоцполітики прийнято наказ від 22.01.2020 № 45 “Про підключення до програмного комплексу “Інтегрована інформаційна система “Соціальна громада” 

та запроваджено новий механізм подання заявки на підключення до Програмного комплексу в електронному вигляді. Станом на 28.04.2020 148 ОТГ успішно приєдналися до Програмного комплексу.

Водночас Законом України „Про Державний бюджет на 2020 рік” вперше Мінсоцполітики передбачено бюджетну програму КПКВВ 2501510 „Компенсація частини витрат на здійснення заходів з реалізації державних програм 

соціального захисту населення”, обсяг видатків становив 150 млн гривень. Вказана бюджетна програма дозволить запровадити грошову компенсацію за надані посадовими особами ОТГ послуги з прийняття документів на 

призначення соціальних виплат, що фінансуються з державного бюджету, та передачі їх до органів соціального захисту населення в електронному  вигляді, що є важливим інструментом стимулювання органів місцевого 

самоврядування активно долучитися до виконання функцій фронт-офісу у сфері соціальної підтримки населення і запроваджувати відповідні електронні сервіси.

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 26.02.2020 № 148 „Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для компенсації частини витрат на здійснення заходів з виконання 

державних програм соціального захисту населення”.

Однак відповідно до змін, внесених Законом України  від 13.04.2020 № 553-IX „Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2020 рік”, обсяг видатків на цю програму зменшено до 10 млн гривень.

В умовах проведення адміністративно-територіальної реформи, перерозподілу та розмежування повноважень і ресурсів Мінсоцполітики працює над удосконаленням механізму адміністрування процесу надання державної 

соціальної підтримки на регіональному та субрегіональному рівнях

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.

Верховною Радою України 02.06.2020 прийнято Закон України «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.

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». Разом з Держприкордонслужбою проаналізовано факт перетину державного кордону України отримувачами житлової субсидії. 

Зокрема, з 8 774,2 тис. перевірених осіб, які в період з вересня 2018 року по вересень 2019 року понад 10 раз перетинали державний кордон, виявлено, що житлову субсидію отримували лише 53,6 тис. осіб (0,61 %). Вирішено 

недоцільним внесення змін до порядку надання житлових субсидій щодо непризначення таким домогосподарствам житлової субсидії, враховуючи можливість соціального невдоволення.

Крім того, прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 27.12.2019 № 1123 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо питань надання житлових 

субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг», згідно якої пільгові категорії громадян мають право у будь-який час подати заяву до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення щодо переходу з 

безготівкової на готівкову форму виплат пільги на оплату житлово-комунальних послуг.

З метою забезпечення додаткових соціальних гарантій громадянам на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 № 247 «Про особливості 

надання житлових субсидій», якою передбачено на період карантину:

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”

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.

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 18.12.2019 № 1053 "Деякі питання Державної соціальної служби України" щодо організаційного забезпечення діяльності Державної соціальної служби, зокрема затверджено 

Положення про Державну соціальну службу

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 передбачено видатки за бюджетною програмою 2501060 „Підвищення кваліфікації фахівців із соціальної роботи та інших працівників системи соціального захисту”.  Водночас, 

Законом України  від 13.04.2020 № 553-IX „Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2020 рік” припинено фінансування зазначеної програми. 

Розроблено проект наказу Мінсоцполітики „Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів системи надання соціальних послуг”.

Щодо надання фінансової підтримки об'єднаним територіальним громадам для збільшення чисельності фахівців із соціальної роботи - відповідно до резолюції Віце-прем'єр-міністра України – Міністра з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій запропоновано подати пропозиції відповідно до Порядку використання коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її 

наслідками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 302.

Також 1 червня 2020 р. прийнято постанову Кабінету Міністрів України "Про організацію надання соціальних послуг"
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122 До абзацу 

другого 

підпункту "а" 

пункту 9 статті 

1

Вжити заходів стосовно розроблення 

та внесення на розгляд ВРУ 

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.

1. Проект Закону розроблено  та передано до Офісу Президента  для внесення на розгляд ВРУ як невідкладного.

2. 11.12.2019 р. Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 1122 “Про деякі питання соціального і правового захисту осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення” з  

метою захисту 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

3. Відповідно до доручення Прем'єр-міністра України Д. Шмигаля від 19.03.2020 № 10532/1/1-20 до листа Офісу Президента України від 11.03.2020 № 02-01/644 Мінреінтеграції спільно з заінтересованими центральними 

органами виконавчої влади та іншими державними органами влади опрацьовуються проекти Закону 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»

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.

Розроблено технічне завдання  Єдиного державного реєстру ветеранів війни та інформаційно-аналітичної системи обліку для адміністрування потреб ветеранів (електронна платформа "Е-ветеран")

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, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України 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”, який внесено на розгляд Уряду. 

У зв’язку із прийняттям Кабінетом Міністрів України постанови від 11.03.2020 № 212 “Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади”, рішення про реорганізацію Міністерства з питань тимчасово 

окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України шляхом приєднання до Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України відмінено. 

Так, відповідно до пункту 3 розділу 4 протоколу № 3 засідання Кабінету Міністрів України, проект розпорядження повернуто до Мінветеранів, як головного розробника у зв'язку із зміною складу Уряду. Після додаткового 

опрацювання Мінветеранів, Мінрегіону, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України щодо внесення змін, вищезазначений проєкт розпорядження буде направлено на погодження до 

заінтересованих центральних органів виконавчої влади відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України
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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

1. За результатом І кварталу 2020 р. у Донецькій області функціонують 32 ЦНАП (у т. ч. 3 на лінії зіткнення). У Луганській області функціонують 18 ЦНАП (у т. ч. 2 на лінії зіткнення). У Луганській області в рамках проекту 

«Мобільні центри надання адміністративних послуг для уразливих груп населення на сході Україні», що реалізується ПРООН та фінансується урядом Канади - у I півріччі 2020 р. планується передати 3 мобільні ЦНАП на 4 

робочих місця (великі фури на базі авто марки IVECO) до Новоайдарського, Попаснянського, Станично-Луганського районів (це райони лінії зіткнення) та до початку 2021 року – ще 2 мобільні ЦНАП м. Сєвєродонецьку та м. 

Щастя. Водночас визначено 2 резервні громади – м. Золоте та м. Гірське Попаснянського району для придбання мобільних ЦНАП. Також, у грудні 2019 року Біловодській ОТГ та м. Кремінній передано 2 мобільні ЦНАП 

(фургони на базі автомобіля марки Ford) на 2 робочих місця у рамках реалізації ПРООН.

Також 11 містами, районами, ОТГ Донецької області за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку заходів зі створення робочих місць для відтворення та розвитку інфраструктури Донецької 

області закуплено 14 мобільних офісів комплектації модуля - трансформера на загальну суму 55,8 млн. грн.: у 2019 році розпочали роботу 3 мобільні офіси у Бахмутській, Соледарській ОТГ і у місті Дружківка; по 9 проектах (11 

одиниць мобільних офісів) – триває реалізація; 8 одиниць мобільних офісів зареєстровано в територіальних сервісних центрах МВС.

2. Вдосконалено порядок переміщення осіб та товарів через лінію розмежування у Донецькій та Луганській областях (постанови від 16.10.19 № 887 та від 20.11.19 № 953), 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; 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).

Мінветеранів видано наказ від 18.11.19 № 91, яким встановлено алгоритм переміщення гуманітарних вантажів міжнародними гуманітарними організаціями на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, 

та наказ від 18.11.2019 № 92, яким знято обмеження для фізичних осіб щодо переміщення товарів на тимчасово окуповані території за принципом «що не заборонено, те дозволено» та унормовано порядок перевезення готівкових 

коштів фізичними особами через лінію розмежування.

3. З метою удосконалення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію АР 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, Урядом прийнято постанову від 24.12.19 № 1157 «Про внесення змін до пункту 3 Порядку 

в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї». 

4. З метою забезпечення оперативного отримання банківських послуг, громадянами України, зокрема, цивільними особами, які проживають на тимчасово окупованій території Луганської області, поблизу КПВВ «Станиця 

Луганська», було розміщено додаткові два модульних відділення АО «Державний ощадний банк України».

5. Опрацьовуються законопроекти: про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації місця проживання внутрішньо переміщених осіб, спрямований на унормування процедури реєстрації місця проживання 

внутрішньо переміщених осіб, покращення їх інтеграції у приймаючі територіальні громади шляхом включення до реєстрів територіальних громад, який на даний час повторно погоджується із заінтересованими ЦОВВ; про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження адміністративної процедури державної реєстрації фактів народження та смерті, які відбулися на тимчасово окупованих територіях України, спрямований 

на спрощення процедури отримання громадянами України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, документів про факти народження та смерті, які відбулися на тимчасово окупованих територіях України.

6. 12.02.20 Мінветеранів підписано Меморандум про співпрацю з Херсонською облдержадміністрацією, яким передбачено, зокрема створення умов для доступу мешканців тимчасово окупованих територій до публічних послуг, 

відповідно до якого у м. Херсон створено інформаційно-комунікаційний хаб для мешканців тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополя, який дистанційно надає консультації, зокрема з питань доступу до 

публічних послуг на території Херсонської області

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 Виконується.

Відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки у створенні єдиної авіаційної системи безпеки та цивільного захисту в Україні, ратифікованої Законом України від 

07.06.2018 № 2452-VIII, укладено Контракт про закупівлю товарів та послуг, укладеного між компанією «AIRBUS HELICOPTERS», МВС та ДП «Українське авіаційно-транспортне підприємство «Хорів - АВІА». Сторони 

Контракту на теперішній час забезпечують його належне виконання.

Так, у грудні 2019 року здійснено поставку гелікоптера Н225 для забезпечення потреб Національної гвардії, у січні 2020 року – двох гелікоптерів Н125 для Держприкордонслужби.

Станом на 30.04.2020 введено в експлуатацію два гелікоптера ЕС225LP.

Проведено теоретичне перенавчання 41 військовослужбовця льотного та інженерно-технічного складу Національної гвардії.

Триває теоретичне перенавчання льотного та інженерно-технічного складу ще 20 військовослужбовців на базі військової частини 2269.

Станом на 30.04.2020 Авіаційно-технічне майно для сервісного центру обслуговування виробництва AIRBUS HELICOPTERS не надходило.

Недоліки, що були виявлені при прийнятті вертольоту EC 225 LP № 2739 (55) не усувалися, через відбуття представників AIRBUS HELICOPTERS у Францію у рамках протикоронавірусних заходів. 

Станом на 21.05.2020  на вертольотах ЕС225LP виконано 802 польоти, загальний наліт становить 284 години. 

МВС листом від 11.01.2020 № 924/09-2020 до Офісу Президента звернулося з пропозицією щодо зняття з контролю виконання вимог абзацу другого підпункту «а» пункту 10 статті 1 Указу Президента № 837. 

За погодженням з Офісом Президентом України листом на Кабінет Міністрів України від 29.01.2020 № 40306/118/1-19 встановлено термін звітування щодо виконання зазначеного завдання один раз на півроку

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.

Видано накази МВС від 24.12.2019 № 1089 «Про затвердження Інструкції про організацію та несення служби з охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки військовими частинами (підрозділами) 

Національної гвардії України», який зареєстровано в Мін'юсті 20.02.2020 за № 195/34478 та від 24.12.2019 № 1090 «Про затвердження Положення з організації конвоювання військовими частинами (підрозділами) Національної 

гвардії України», зареєстровано в Мін'юсті 03.02.2020 за № 229/34512.

Ведеться поетапна передача функції охорони судів, органів та установ системи правосуддя Службі судової охорони.

Станом на 01.04.2020 передано 84 суди, органи та установи системи правосуддя, залишилось під охороною 34 установи.

Вжито заходів щодо забезпечення розвитку спроможності Національної гвардії України забезпечувати громадську безпеку.

Військовослужбовцями Національної гвардії здійснюється виконання завдань з охорони громадського порядку у складі самостійних піших патрулів. Служба виконується п’ять разів на тиждень, залучається близько 2000 

патрульних, 100 одиниць автомобільного транспорту та 100 службових собак.

На базі закладів вищої освіти МВС здійснено підготовку 4 тис. 292 військовослужбовців до самостійного несення служби.

Придбано 3 тис. комплектів спеціальної форми одягу та 2 тис. 380 комплектів повсякденної форми одягу синього кольору (нового зразка) для забезпечення патрульних підрозділів. Закуплено 22 од. планшетних пристроїв та 298 

од. нагрудних відеореєстраторів.

Функція з конвоювання здійснюється відповідно до «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України «Про Національну гвардію України».

Військові частини (підрозділи) Національної гвардії, на які покладено функції з конвоювання, проводять поступове оновлення парку спеціальних автомобілів типу «АЗ». За звітний період закуплено 3 одиниці спеціальних 

автомобілів типу «АЗ» на базі автомобіля «Ford». Вирішено питання, щодо продовження строку служби спеціальних вагонів типу «ЗАК» до 49 років. Проведена робота дала змогу уникнути списання 8 спеціальних вагонів «ЗАК» 

протягом трьох наступних років.

Конвоювання під час екстрадиції на даний час здійснюється на 9 пунктах пропуску через державний кордон України та в 7 міжнародних аеропортах України. Крім того, конвоювання під час екстрадиції здійснюється авіаційним 

транспортом з країнами, які не мають спільних кордонів з Україною. За звітний період виконано 106 завдань з екстрадиції. При цьому до України прийнято 258 осіб та передано до інших держав 80 осіб
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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.

Постановою Уряду (від 03.04.2019 № 320 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України») запроваджено можливість використання технічних засобів фото- та відеофіксації процесів складання іспитів 

(теоретичного і практичного) для отримання посвідчення водія.

На звітну дату всі ТСЦ МВС забезпечені технічними приладами  і засобами, що мають функції фото- та відео зйомки (всього 440 штук) та розпочато фіксацію  процесу складання практичного іспиту.

Загалом процес фото- та відеофіксації відбувається наступним чином:

- під час візиту до сервісного центру МВС особа надає відповідні документи адміністратору  для  оформлення заяви  на  послугу та її подальшої ідентифікації на всіх етапах екзаменації;

- в екзаменаційному класі для складання теоретичного іспиту особа фіксується відповідним пристроєм  (відеокамера, яка встановлена на стелі приміщення);

- у ході складання практичного іспиту переносний технічний пристрій фіксації (відеокамера) встановлюється в автомобілі (це може бути як службовий ТЗ сервісного центру, так і ТЗ автошколи, та фіксувати одночасно й 

посадову особу сервісного центру, яка приймає іспит, та кандидата у водії).

Деталі використання технічних засобів фото- та відеофіксації у практичний діяльності сервісних центрів МВС буде врегульовано Інструкцією про порядок приймання іспитів, яка  наразі проходить публічне обговорення.

На сьогодні ГСЦ МВС розроблено та надіслано до регіональних сервісних центрів МВС «Методологічні вказівки із застосування територіальними сервісними центрами МВС технічних приладів і технічних засобів, що мають 

функції фото- і кінозйомки, відеозапису при проведенні практичних іспитів з навичок керування транспортними засобами

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.

Постановою Уряду від 03.04.2019 № 320 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» внесено зміни до Порядку державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення 

кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів  (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року № 490) та до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску 

громадян до керування транспортними засобами (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 1993 р. № 340).

У рамках дерегуляції повноваження щодо проведення державної акредитації закладів (далі – автошколи) передано від Головного до регіональних сервісних центрів МВС, що в цілому скоротило час проходження цієї процедури.

Зазначеною постановою запроваджено:

- безстрокову акредитацію автошколи;

- електронні свідоцтва про закінчення автошколи;

- прийняття рішення про державну акредитацію автошколи в термін до одного місяця;

- скорочено строк видачі автошколі сертифіката  про  державну акредитацію (з десяти до п’яти робочих днів з дня прийняття рішення про акредитацію).

Крім цього, встановлено чіткі підстави для призупинення державної акредитації автошкіл, а замість їх перевірок визначено чіткі індикатори (рейтинги) ефективності роботи безпосередньо викладачів, а не самого закладу.

Автошколи, які мають ліцензію МОН, наразі отримують державну акредитацію за декларативним принципом, тобто без перевірки закладу на відповідність матеріально-технічної, навчально-методичної, інформаційної бази 

встановленим законодавством нормативам.

Зазначені зміни до процедур акредитації закладів встановлені наказами МВС від 23 грудня 2019 року № 1083 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з питань діяльності комісій у територіальних органах з 

надання сервісних послуг МВС» та № 1084 «Про внесення змін до Інструкції про порядок організації роботи територіальних органів з надання сервісних послуг МВС щодо державної акредитації закладів, які проводять 

підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів»

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

Виконується.

МВС розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «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», яким передбачено запровадження можливості оформлення договору 

купівлі-продажу транспортного засобу 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. Проект постанови погоджується із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

Також ГСЦ МВС готується технічне завдання на створення в ЄДР МВС програмного модуля внесення інформації стосовно виданих документів про погодження переобладнання транспортних засобів. На даний час готовність 

програмної компоненти складає 40 відсотків
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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 Держатомрегулюванн

я

МВС

Міноборони

Національна гвардія

Державіаслужба 

за участю СБУ

Виконується.

Інформація щодо протидії загрозам вчинення за допомогою безпілотних авіаційних комплексів (безпілотних літальних апаратів) диверсій або терористичних актів на атомних електростанціях має обмежений доступ. 

МВС

Національна гвардія забезпечує охорону: 

- 4 атомних електростанцій;

- 2 науково-дослідницьких інститутів;

- 7 підприємств військово-промислового комплексу України.

Крім того, Національна гвардія забезпечує охорону спеціальних вантажів, у т.ч. ядерного палива під час його перевезення територією України для атомних електростанцій України, Угорщини, Чехії, Словаччини і Болгарії. 

Розроблено проект Закону України «Про затвердження Статуту з охорони та оборони ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності, важливих 

державних об’єктів та спеціальних вантажів». На даний час зазначений проект перебуває на погодженні із зацікавленими органами.

Крім цього, МВС розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування правоохоронними органами безпілотних повітряних суден та протидії їх незаконному 

використанню», який погоджується із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

На даний час з метою протидії вчинення за допомогою БПЛА диверсій або терористичних актів виставляються спостережні пости за повітрям. 

Національною гвардією упродовж І кварталу 2020 року впроваджено стаціонарні системи ідентифікації, моніторингу і сповіщення про виявлення безпілотних літальних апаратів типу «Аероскоп» над атомними електростанціями 

держави, охорону яких здійснюють військові частини Національної гвардії

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”. 

Проект Закону погоджено в установленому порядку із заінтересованими державними органами. У зв’язку з отриманими зауваженнями та пропозиціями в Міноборони 28.04.2020 проведено міжвідомчу узгоджувальну нараду, за 

результатами якої позиції заінтересованих державних органів було частково узгоджено. Проект закону готується для проведення правової експертизи

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.

У відповідності до змін, внесених до Закону України “Про національну безпеку”, з 01.04.2020 року відокремлено посади Головнокомандувача Збройних Сил та начальника Генерального штабу, що дозволить реалізувати основні 

принципи і стандарти держав-членів НАТО у оборонній сфері та досягти чіткого розмежування повноважень між усіма органами військового управління у системі застосування Збройних Сил України.

Видані Укази Президента України, якими визначено розподіл повноважень та завдань між Головнокомандувачем Збройних Сил України та начальником Генерального штабу Збройних Сил України.

Довідково: Указ Президента України від 27.03.2020 № 123/2020 “Питання Головнокомандувача Збройних Сил України”;

Указ Президента України від 27.03.2020 № 122/2020 “Про внесення змін до Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України”;

Указ Президента України від 27.03.2020 № 125/2020 “Про призначення Р. Хомчака Головнокомандувачем Збройних Сил України”;

Указ Президента України від 27.03.2020№ 126/2020 “Про призначення С. Корнійчука начальником Генерального штабу Збройних Сил України”.

З 01.04.2020 здійснено перехід Генерального штабу Збройних Сил України на J-структуру (за стандартам НАТО), що забезпечить функціонування чітких вертикалей управління застосування, генерування та забезпечення військ 

(сил), завершено чітке розмежування повноважень між Міністерством оборони України, Головнокомандувачем Збройних Сил України та Генеральним штабом Збройних Сил України.

Командування видів, окремих родів військ (сил), сил логістики з 05.02.2020 перейшли на нові організаційно-штатні структури та набувають спроможностей. Сформовано нові командування Збройних Сил України – 

Командування об’єднаних сил, Командування військ зв’язку та кібербезпеки, Командування сил підтримки, Командування Медичних сил, які дозволять позбавити Генеральний штаб Збройних Сил України від невластивих 

функцій. 

Функцію застосування покладено на Командування об’єднаних сил Збройних Сил, яке створене на базі Об’єднаного оперативного штабу, та органи управління оперативного рівня (штаби оперативних, повітряних командувань, 

Морське командування та Командування Морської піхоти).

Довідково: Указ Президента України від 27.03.2020 № 127/2020 “Про призначення С. Наєва Командувачем об'єднаних сил Збройних Сил України”.

На командування видів, окремих родів військ (сил) покладено завдання щодо генерування – розвитку, підготовки військових частин (підрозділів) та адміністративного управління ними.

Довідково: За командуваннями видів Збройних Сил України  залишаються окремі завдання щодо:

Сухопутні війська – ведення територіальної оборони;

Повітряні Сили – охорона повітряного простору;

Військово-Морські Сили – охорона підводного простору.

Крім того, з метою забезпечення реалізації завдання щодо впровадження перспективної організаційної структури командувань видів та окремих родів військ, сил Збройних Сил України у відповідній J- (G, A, N) структурі 

передбачається проведення до кінця 2020 року поетапної трансформації органів військового управління оперативної ланки.

Довідково:

перехід на G-структуру оперативного командування “Захід”, “Схід ” до 30.06.2020;

перехід на G-структуру оперативного командування “Північ” до 31.07.2020;

формування операційного командування Повітряних Сил Збройних Сил України до 30.04.2020;

перехід на А-структуру повітряного командування “Центр”, “Схід”, “Південь” до 31.06.2020

134 До абзацу 

четвертого 

підпункту "а" 

пункту 11 

статті 1

Вжити заходів стосовно розроблення 

структури плану оборони України

31/12/2019 Міноборони Виконано.

Видано Указ Президента України від 03.03.2020 № 61 "Про структуру плану оборони України"

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.

Міноборони завершено проведення оборонного огляду.

Звіт про результати проведення оборонного огляду схвалено на засіданні Уряду (протокол від 18 грудня 2019 року № 26, пункт 6.4).

Звіт про результати проведення оборонного огляду розглянуто та затверджено рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 24 березня 2020 року та введено в дію Указом Президента України № 106/2020 від 24 

березня 2020 р. “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 березня 2020 року “Про звіт щодо результатів проведення оборонного огляду Міністерством оборони України”
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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.

Представники Міноборони беруть участь в опрацюванні проекту Закону України “Про Військову поліцію” у складі робочої групи Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Відповідні 

робочі матеріали щодо зазначеного проекту Закону надіслано (вих. № 220/992 від 21.02.2020) голові робочої групи.

Наразі у зв’язку з внесенням Законом України від 4 березня 2020 р. № 522-IX зміни до  розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про національну безпеку України” щодо набрання чинності положеннями 

стосовно Головнокомандувача Збройних Сил України, Генерального штабу Збройних Сил України, видів і окремих родів військ (сил) здійснюється доопрацювання тексту законопроекту

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.

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 постанову Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 209 “Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань розроблення проєкту плану оборони України”;

розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку розроблення плану оборони України", який внесено на розгляд  Кабінету Міністрів (лист від 21.05.20 № 616/0/1-20-ДСК)

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.

На цей час розроблено орієнтовний перелік проєктів розвитку спроможностей Збройних Сил України

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;

2) стосовно розроблення законопроекту щодо удосконалення організації та ведення територіальної оборони - Міноборони в рамках міжвідомчої робочої групи під загальним керівництвом першого заступника Секретаря Ради 

національної безпеки і оборони України розробляється проєкт Закону України "Про територіальну оборону України";

3) стосовно розроблення законопроекту щодо особливостей функціонування держави у разі оголошення стану війни - Генеральним штабом Збройних Сил України розроблено проєкт  Закону України "Про внесення змін до 

деяких законів України щодо особливостей функціонування державних органів під час дій особливого періоду", який готується для направлення на погодження до заінтересованих органів державної влади

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 передбачається розроблення проекту Концепції кодифікації законодавства у сфері оборони.

На даний час триває опрацювання пропозицій від структурних підрозділів Міноборони та Генерального штабу Збройних Сил України щодо змісту проекту Концепції

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.

Ситуацію на Донбасі було обговорено в рамках відеоконференції між Прем'єр-міністром України Д.Шмигалем і Федеральним канцлером Німеччини А.Меркель (12 травня), а також під час телефонних розмов Президента 

України В.Зеленського із президентами Фінляндії (22 травня) та Словаччини  (26 травня). 

4 травня проведено телефонну розмову міністра закордонних справ України Д. Кулеби з міністром закордонних справ ФРН Г. Маасом та узгоджено кроки з подальшої активізації переговорного процесу у Нормандському форматі.

Запевнення у подальшій підтримці територіальної цілісності і суверенітету України, необхідності виконання Росією положень Мінських домовленостей, продовженні санкційної політики щодо Росії отримано під час телефонних 

розмов Міністра Д.Кулеби з міністрами закордонних справ Іспанії (8 травня) та Португалії (26 травня), Ліхтенштейну (5 травня).

Тематика підтримки України у питанні відновлення суверенітету і територіальної цілісності була обговрена під час відеоконференції на рівні політичних директорів МЗС України та Європейської служби зовнішніх справ 

18.05.2020, а також розмови на рівні директорів структурних підрозділів МЗС України та Франції 26.05.2020.  

Згідно з Указом Президента України В.Зеленського оновлено українську делегацію у Тристоронній контактній групі (ТКГ). Під час першого засідання ТКГ за участі української делегації у новому складі (14 травня) наголошено 

на важливості виконання домовленостей лідерів «Нормандської четвірки», досягнутих під час саміту в Парижі, необхідності виконання безпекових вимог, зокрема щодо дотримання сталого режиму тиші. Ініційовано проведення 

позачергового засідання безпекової групи. В гуманітарній групі продовжено роботу з формування списків для наступного етапу взаємного звільнення утримуваних осіб та списків зниклих безвісти, українська сторона наполягає 

на взаємному звільненні утримуваних осіб у форматі «всіх на всіх»

142 До абзацу 

третього 

продовження роботи із залучення 

міжнародної допомоги для 

31/12/2020 Мінреінтеграції

МЗС

Виконується.

1. В рамках співробітництва з Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва (SDC) з 05.12 по 08.12.2019 здійснено одинадцяту гуманітарну місію на схід України та доставлено гуманітарну допомогу. До гуманітарного вантажу належали гідролізні 
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МЗС

Гуманітарна допомога ООН постраждалому цивільному населенню на Донбасі надається в рамках Плану гуманітарного реагування ООН в Україні на 2020 рік (ПГР) з бюджетом 157,8 млн. дол. США. Впродовж січня - квітня 2020 року міжнародні донори 

мобілізували 12,8 млн. дол. США для підтримки гуманітарної діяльності ООН на Донбасі, що складає 8,1% від запланованого бюджету ПГР. Найбільшими донорами є ФРН (5 млн. дол. США), Японія (1,1 млн. дол. США), а також США, Естонія (900 тис. 

дол. США).  

16 квітня 2020 року ЄК оголосила про виділення Україні пакету допомоги у розмірі 13 млн. євро на підтримку населення на Донбасі, що страждає від збройної агресії РФ проти України. Кошти будуть спрямовані на ремонт будинків, шкіл та лікарень, 

ушкоджених внаслідок військових дій, а також на освітні потреби.

31 січня 2020 року Парламентом Японії ухвалено додатковий бюджет на 2020 фінансовий рік обсягом 4,23 млн. дол. США на 5 проектів допомоги Сходу України, які реалізовуватимуться через низку міжнародних організацій (ПРООН, ЮНОПС, МОМ, 

УВКБ ООН, МКЧХ). Допомога охоплює відновлення будинків у східних областях України, професійну підготовку вимушених переселенців, допомогу бізнесу та психологічну підтримку, закупівлю медичного обладнання для госпіталів Міноборони 

України тощо. 

У першому кварталі 2020 р. продовжувалася реалізація розпочатого у 2019 р. проєкту «Оснащення середньої школи № 2 м. Авдіївка, Донецька обл., Україна, освітнім та спортивним обладнанням», в рамках якого Урядом Латвії було виділено суму у 

розмірі 1 млн євро. 

12.02.2020 МЗС Естонії оголошено про виділення у 2020 р. на проєкти, пов’язані з Україною, 400 тис. євро. У пріоритеті проекти, орієнтовані на підтримку жінок і переміщених осіб. У 2020 р. Естонія планує надати 1 млн. 60 тис. євро допомоги на 

реалізацію різноманітних проектів в Україні, 100 тис. євро з яких передбачено на розвиток галузі охорони здоров’я через управління з координації гуманітарних питань ООН.

За підсумками проведеного 13.05 під Головуванням України засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ США оголосили про виділення додаткових коштів – у розмірі 800 тис дол. США – для покриття витрат з гуманітарного розмінування на 

тимчасово окупованих територіях України на Донбасі у рамках продовженого до грудня 2021 р. проекту ОБСЄ.

У травні 2020 р. МЗС продовжило активну роботу, спрямовану на залучення допомоги з боку організацій системи ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста для подолання гуманітарних наслідків збройної агресії РФ проти України. Станом на 

27.05.2020, міжнародні донори внесли 28,2 млн дол. США для реалізації Плану гуманітарного реагування (ПГР) ООН в Україні, що складає 13,7% від його запланованого бюджету.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста продовжував забезпечувати цивільне населення на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській обл., зокрема, медикаментами, продуктами харчування, питною водою, предметами особистої 

гігієни, психологічною допомогою, будівельними матеріалами тощо. Впродовж травня 2020 р. на згадані території було доправлено орієнтовно 19 тон гуманітарної допомоги. Тривало забезпечення належного функціонування лікарень на тимчасово 

окупованих територіях у Донецькій та Луганській обл., здійснення інженерами Міжнародного Комітету Червоного Хреста робіт з оцінки та ремонту пошкоджених систем водо- та газопостачання у згаданих областях, продовжувалися навчання у 

дистанційному режимі викладачів та цивільного населення з питань мінної та піротехнічної безпеки, а також поширювалась інформація про міжнародне гуманітарне право

143 До абзацу 

четвертого 

збереження міжнародного 

консенсусу щодо необхідності 

31/12/2020 МЗС

Мін'юст

Виконується.

13.03.20 Рада ЄС продовжила на наступні 6 місяців - до 15.09.20 дію санкцій проти РФ у зв’язку з діями, що підривають суверенітет та територіальну цілісність України. 25.03.20 речник Високого представника ЄС П.Стано оприлюднив заяву у зв’язку з 
144 До абзацу 

п'ятого 

протидії спробам Російської 

Федерації легітимізувати окупацію 

31/12/2020 МЗС

Мін'юст

Виконується.

16.03.20 були оприлюднені заяви низки партнерів України щодо невизнання спроби анексії Криму, зокрема заява Високого представника ЄС Ж.Борреля, МЗС Польщі, Латвії, Грузії, Туреччини, глави МЗС Великої Британії.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. 

Крім того, з метою підтримання справ, що перебувають на розгляді ЄСПЛ, або подання нових заяв проти РФ постійно здійснюється збір доказової бази та вивчається інформація стосовно порушень Російською Федерацією 

Конвенції.

По справах щодо прав прибережної держави в Чорному та Азовському морях і у Керченській протоці, 21.02.2020 арбітражний трибунал, утворений відповідно до Додатку VII до Конвенції ООН з морського права, прийняв 

рішення щодо юрисдикції та відхилив позицію Росії про відсутність юрисдикції у справі України і встановив, що він розгляне важливі аспекти вимог України, в тому числі пов'язані з порушеннями Росією UNCLOS в 

Керченській протоці та Азовському морі.

По справі щодо затримання українських військових кораблів та членів їхніх екіпажів. МЗС здійснюється підготовка меморандуму, який буде подано до арбітражного трибуналу, утвореного відповідно до Додатку VII до Конвенції 

ООН з морського права, до 22 травня 2020 року.

По справі щодо застосування і тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про протидії всіх форм расової дискримінації, у грудні 2020 Російська Федерація має подати 

свій контрмеморандум на розгляд Міжнародного Суду ООН.

22 травня 2020 року Україною подано на розгляд Арбітражного трибуналу, утвореного відповідно до Додатку VII до Конвенції ООН з морського права, меморандум у справі щодо затримання трьох українських військово-

морських суден та членів їхніх екіпажів у листопаді 2018 року. Меморандум містить детальне викладеня позиції України, включаючи правову позицію, факти, докази та свідчення. У РФ є 3 місяці для оскарження юрисдикції у 

цій справі

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.

МЗС

28.01.2020 під час 6-го засідання Ради асоціації Україна та ЄС підтвердили стратегічних характер відносин. Серед пріоритетів, окрім подальшої роботи над імплементацією Угоди про асоціацію визначено: 

- поглиблення секторальної інтеграції у сферах цифрового ринку, митного співробітництва, енергетики, галузі юстиції свободи і безпеки;

- започаткування структурованого діалогу Україна – ЄС щодо Європейської зеленої Угоди, включаючи сферу декорбанізації та захисту довкілля;

- підписання Угоди про Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС;

- досягнення прогресу на шляху укладення Угоди ACAA (Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції);

- модернізація Угоди про асоціацію в частині поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ).

Майбутнє членство України в ЄС підтримують Європейський Парламент, низка країн-членів ЄС.   

Ведеться активна політико-дипломатична робота на вищому та високому рівнях з європейськими та заокеанськими партнерами; тривають консультації та перемовини на рівні глав МЗС країна-членів ЄС та НАТО з метою 

підтвердження курсу України на членство в Євросоюзі та Альянсі, реалізації ключових реформ, охоплених Угодою про асоціацію з ЄС та Річною національною програмою Україна-НАТО. 

08.04.2020 ЄС оголосив про виділення 190 млн. євро підтримки України. Протягом найближчих двох місяців передбачається перерахування до державного бюджету України траншу у розмірі 10 млн. євро в рамках Програми з 

реформи державного управління (на відповідний запит Міністерства фінансів України), у разі виконання Україною ряду узгоджених зі стороною ЄС критеріїв, включаючи забезпечення макроекономічної стабільності відповідно 

до програми МВФ. 

ЄК завершила внутрішні  консультації щодо виконання Україною критеріїв другого траншу Четвертої програми макрофінансової допомоги Україні (500 млн. євро).

Стороні ЄС направлено лист-запит щодо необхідності збільшення підтримки реформ в Україні на період 2021-2027 рр. в рамках Багаторічної фінансової перспективи ЄС.  

Окрім цього, ЄС оголосив про надання Україні 1,2 млрд. євро для протидії COVID-19.

За результатами схвалення упродовж травня 2020 Європарламентом і Радою ЄС, набуло чинності рішення ЄС про виділення Україні надзвичайної програми макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд. євро. 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 виплати ЄС Україні 500 млн. євро  у рамках 4-ої 

програми МФД. За результатом відеоконференції Прем'єр-міністра Д.Шмигаля з А.Меркель 12.05.2020 німецька сторона надала пропозицію щодо уповноваження представника уряду ФРН для надання консультативної 

підтримки з впровадження реформ у сфері охорони здоров'я України. 19 травня 2020 р.  в рамках зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн-членів ЄС 15.05.2020 р. (у форматі відеоконференції) очільник МЗС Республіки 

Польща Я. Чапутович, у контексті обговорення питань «політики відкритих дверей»,  наголосив на важливості чіткої фіксації євроінтеграційного курсу країн «Східного партнерства» під час Саміту ЄС – СхП (18.06.2020 р.).

Під час телефонної розмови міністрів закордонних справ України Д. Кулеби та Болгарії Е. Захарієвої було підтверджено послідовну підтримку Болгарією євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень України
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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. 3. 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

148 До абзацу 

четвертого 

забезпечення підтримки 

Європейським Союзом та його 

31/12/2020 Віце-прем'єр-міністр 

з питань 

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 
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.

Налагоджено системну роботу з відповідними органами України стосовно підготовки процедури приєднання до Програми розширених можливостей. Тривають консультації з ключовими країнами-членами Альянсу стосовно 

модальностей участі України в ЕОР. 

Серед союзників наразі відсутній консенсус щодо надання Україні статусу Партнера з розширеними можливостями, хоча Україна відповідає військовим критеріям. Окремі провідні союзники (США, Велика Британія, Італія, ФРН, 

Франція) займають стриману позицію. В контактах з  союзниками наголошується на необхідності коригування позиції їх столиць зважаючи на цілеспрямовану роботу, яка ведеться Президентом, Парламентом і Урядом з 

реформування України, насамперед з посилення верховенства права і протидії корупції.

В контактах з представниками союзників, які підтримують ЕОР для України (Канада, Польща, Естонія, Латвія, Литва, Болгарія, Румунія, Туреччина, Чехія, Словаччина, Греція, Чорногорія) МЗС пропонує заручитися їхньою 

підтримкою аби переконати союзників, які займають нейтральну позицію  (Ісландія, Словенія, Албанія, Хорватія, Норвегія) прийняти позитивне рішення.

Розвідувальними органами на регулярній основі забезпечується оперативне інформування щодо результатів проведеної роботи та обговорення подальших кроків з метою набуття Україною статусу країни «Enhanced Opportunities 

Partner». 

Кабінетом Міністрів України поінформовано Офіс Президента України щодо актуального стану започаткування співпраці з НАТО в рамках ЕОР листом від 23.03.2020 № С-173 Т.

В країнах-членах НАТО продовжено роботу з метою формування консенсусу з питання запрошення України до Програми розширених можливостей (ЕОР) на черговому засіданні ПАР НАТО на рівні міністрів оборони. За 

результатами зустрічей та бесід з високими представниками США та Канади отримано запевнення в підтримці американської та канадської сторін залучення України до Програми розширених можливостей НАТО. Питання було 

обговорено з угорськими високопосадовцями, котрі зазначили, що Угорщина підтримує співпрацю України з НАТО на робочому рівні, блокуючи лише Комісію Україна-НАТО  на найвищому рівні. Водночас рішення щодо 

підтримки надання Україні статусу учасника Програми розширених можливостей буде сформоване після отримання відповідних висновків від відповідних структур Альянсу. 

Хорватія підтримує ініціативи України у контексті співробітництва нашої держави з НАТО і готова всіляко сприяти досягненню Україною її пріоритетів у двосторонній взаємодії з Північноатлантичним альянсом, зокрема, 

надання нашій державі статусу учасника Програми розширених можливостей НАТО як додаткового інструмента поглиблення співробітництва у військовій сфері; відновлення засідань Комісії Україна-НАТО на високому рівні; 

оновлення Комплексного пакету допомоги НАТО для України

150 До абзацу 

шостого 

активізації взаємодії з Організацією 

Північноатлантичного договору та її 

31/12/2020 Віце-прем'єр-міністр 

з питань 

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 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.

Забезпечено сталий політичний діалог на рівні керівництва держави та МЗС з високими представниками США та Канади. Проведено візити в Україну Держсекретаря США М.Помпео (31 січня-1 лютого) та Міністра закордонних 

справ Канади Ф.-Ф.Шампаня (4-6 березня), телефонну бесіду Президента України В.Зеленського з Прем'єр-міністром  Канади Дж.Трюдо; забезпечується постійний діалог на рівні керівництва зовнішньополітичних відомств 

США та Канади. Відбувається координація зусиль з МЗС Канади щодо питань, пов'язаних із збиттям Іраном українського літака.  

З метою збереження високої динаміки двостороннього політичного діалогу між Україною і Туреччиною забезпечено здійснення офіційного візиту Президента Туреччини Р.Т.Ердогана в Україну з метою проведення Восьмого 

засідання Стратегічної ради високого рівня під співголовуванням глав держав (3 лютого, м.Київ); телефонної розмови Президента України В.О.Зеленського з Президентом ТР Р.Т.Ердоганом (1 квітня), у ході якої сторони 

обговорили можливості взаємодії в умовах пандемії коронавірусу, продовження торговельно-економічного співробітництва, вирішення ситуації із українськими перевізниками, що склалася внаслідок закриття кордонів 

Туреччиною, а також отримання медичної допомоги з боку ТР; телефонних розмов Міністра закордонних справ України Д.І.Кулеби з Міністром закордонних справ ТР М.Чавушоглу 6 та 27 березня.

Надано сприяння у продовженні консультацій з Держдепартаментом та Міноборони США щодо надання другої частини запланованої на 2020 рік безпекової допомоги Україні (125 млн дол. США) у рамках Ініціативи безпекової 

допомоги Україні (USAI).

21 травня проведено консультації за участю Віце-прем’єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції В.В.Пристайка, керівництва Мінекономіки, МЗС, Апарату РНБО, ДК «Укроборонпром», 

заступників керівників дипмісій США, Великої Британії і Франції, акредитованих в Україні, з питань розвитку інвестиційного співробітництва в оборонній сфері.

Забезпечено сталий політичний діалог з представниками США та Канади, в рамках якого, зокрема, відбулися: 

- 6 травня - телефонна розмова Міністра закордонних справ України Д.Кулеби з Державним секретарем США М.Помпео; 

- 21 травня - зустріч Заступника міністра Є.Єніна з Тимчасовою повіреною у справах США в Україні К.Квін; 

- 18 травня - телефонна розмова Міністра закордонних справ України Д.Кулеби з Міністром закордонних справ Канади Ф.-Ф.Шампанем. 

У рамках зустрічей та бесід обговорено широкий спектр питань політико-безпекового, торговельно-економічного співробітництва, а також проблематика протидії поширенню пандемії коронавірусу.

Здійснюється постійна координація зусиль з МЗС Канади щодо питань, пов'язаних із збиттям Іраном українського літака.  Опрацьовувалося питання організації телефонної розмови між Президентом України та Головою КНР, 

обмін візитами на рівні глав МЗС тощо. На зустрічі з керівництвом  територіального департаменту МЗС Республіки Корея 19 травня ц.р.  попередньо обговорено  можливість організації візиту Президента України 

В.О.Зеленського до Республіки Корея у IV кварталі цього року

152 До абзацу 

третього 

забезпечення договірно-правового 

оформлення двосторонніх відносин 

31/12/2020 МЗС Виконується.

В Лондоні 12-13 березня 2020 р. відбувся черговий раунд офіційних переговорів щодо Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Великою Британією. Досягнуті в ході 153 До абзацу 

четвертого 

забезпечення пріоритетності питання 

припинення збройної агресії 

31/12/2020 МЗС Виконується.

25 березня главами зовнішньополітичних відомств Групи Семи було заявлено позицію на засудження агресії Росії проти України.
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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.

Проведено ряд зустрічей з послами країн Групи Семи та ЄС на рівні Прем'єр-міністра України та Міністра закордонних справ України, під час яких домовлено про продовження політики невизнання та підтримку процесу 

реформ в Україні.

У ході проведених візитів високого рівня американська та канадська сторони підтвердили підтримку процесу реформ, які здійснюються  Президентом України, Урядом та ВРУ і спрямовані на вирішення ключових завдань 

реформування держави. У рамках Мюнхенської безпекової конференції (14-16.02.2020) проведено зустрічі Президента України В.Зеленського з Прем’єр-міністром Баварії М.Зьодером та міністрів закордонних справ України і 

ФРН В.Пристайка з Г.Маасом. Обговорено підтримку Німеччиною європейської та євроатлантичної інтеграції України під час головування ФРН в ЄС у другій половині 2020 року, а також продовження надання технічної та 

фінансової допомоги ФРН, зокрема з підтримки реформ в Україні, і відбудови регіонів на сході України, що постраждали від російської агресії. У зв'язку з поширенням пандемії коронавірусу формат подальшої комунікації 

переведено в онлайн режим, в якому проведено зустріч Міністра закордонних справ України Д.Кулеби з Федеральним міністром закордонних справ Німеччини Г.Маасом (24.03.2020).  Запевнення у незмінній підтримці 

проведення реформ в Україні Японією у рамках Групи семи отримано під час зустрічей Міністра закордонних справ України Д.Кулеби та Заступника Міністра Є.Єніна з Послом Японії в Україні Т.Кураі 02.04.2020 та 21.04.2020 

відповідно.

22 травня у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України проведено нараду з питання реформування національного ОПК, за участю представників керівної ланки Апарату РНБО, МЗС, 

Міноборони, ДК «Укроборонпром» із запрошенням заступників керівників дипломатичних місій США. Великої Британії, Франції, акредитованих в Україні

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.

Проведено візити в Україну Держсекретаря США М.Помпео (31 січня-1 лютого) та Міністра закордонних справ Канади Ф.-Ф.Шампаня (4-6 березня), візити до Італії Президента України В.Зеленського (7 лютого 2020 року) та 

Міністра закордонних справ України В.Пристайка (10 лютого 2020 року).

У рамках розвитку партнерських відносин з Італією МЗС, на виконання Указу Президента України від 3 квітня 2020 року №129/2020 та розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2020 року № 381-р, забезпечено 

координацію надання цій країні гуманітарної допомоги з метою протидії епідемії COVID-19, а також відрядження до Італії групи українських медиків.  

У рамках Мюнхенської безпекової конференції (14-16.02.2020) проведено зустрічі Президента України В.Зеленського з Прем’єр-міністром Баварії М.Зьодером та міністрів закордонних справ України і ФРН. Відбулася віртуальна 

зустріч Міністра Д.Кулеби з Федеральним міністром закордонних справ Німеччини Г.Маасом (24.03.2020). 

Триває робота над розширенням дії українсько-канадської Угоди про вільну торгівлю на сферу послуг та інвестицій. Канадська сторона  пропонує протягом наступних місяців продовжити технічні консультації в онлайн режимі. 

Наступним кроком є підготовка директив делегаціям на проведення переговорів та їх офіційне започаткування.

Питання розвитку політичних відносин та торговельно-економічного співробітництва з КНР обговорено під час телефонної розмови  Міністра Д.Кулеби з членом Державної Ради, Міністром закордонних справ Китаю Ван Ї 

(01.04.2020).

З метою посилення співробітництва з ПАР у лютому 2020 року в ході зустрічі керівника української делегації від МЗС України із керівництвом Генерального директора МЗС ПАР (у рамках 36-ї сесії Виконавчої ради 

Африканського Союзу на рівні міністрів закордонних справ країн-членів, м.Аддис-Абеба, Ефіопія) обговорено налагодження постійних двосторонніх консультацій щодо актуальних питань міжнародного і регіонального порядку 

денного, включно з питань досвіду ПАР у сфері соціального діалогу і примирення, дотримання прав людини, врегулювання конфліктів. На 13-18 квітня 2020 року планувалася торгова місія до ПАР на чолі із заступником 

Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – Торговим представником України, яка була перенесена через COVID-19. 

За результатами 8-го засідання Стратегічної ради високого рівня, яке відбулося 3 лютого 2020 р. у м.Київ під співголовуванням президентів України і Туреччини, сторони підтвердили наміри забезпечити всебічний та 

комплексний розвиток стратегічного партнерства, активізувавши спільні зусилля з метою поглиблення співробітництва та координації в торговельно-економічній, безпековій, оборонно-промисловій, освітній, науковій та інших 

сферах.

У контексті активізації двосторонніх політичних контактів високого рівня 15.04.2020 Міністр закордонних справ України Д.Кулеба у листі на адресу Міністра закордонних справ КСА принца Ф.бін Фархана запросив його 

здійснити візит в Україну.

У ході відеоконференції 05.05.2020 р. Заступника Міністра закордонних справ України Є.Єніна з Секретарем МЗС (заступником Міністра) з питань двосторонніх відносин з країнами Близького Сходу, Європи та Африки 

Федеративної  Республіки Бразилія, Послом К. да Нобрегою було підтверджено прагнення розвивати двосторонні відносини з Бразилією - політичним та економічним лідером у Південній Америці. 

Здійснено підготовку проектів листів Президента України В.О.Зеленського на ім’я Короля Саудівської Аравії Салмана бін Абдулазіза Аль Сауда і Спадкоємного принца Мухаммада бін Салмана Аль Сауда з нагоди свята 

Розговіння (Ід Аль-Фітр).

Опрацьовано для передачі на розгляд Ради ТПП Саудівської Аравії та ТПП міст Ер-Ріяд і Джидда запитів та комерційних пропозицій вітчизняних компаній щодо пошуку потенційних партнерів на території Саудівської Аравії у 

різних сферах

156 До абзацу 

другого 

Вжити заходів стосовно розвитку 

партнерських добросусідських 

31/12/2020 МЗС

Віце-прем'єр-міністр 

Виконується.

Польща. Питання необхідності відновлення сплюндрованого місця української пам’яті на горі Монастир біля села Верхрата Підкарпатського воєводства РП було обговорено під час зустрічей:157 До абзацу 

третього 

завершення договірно-правового 

оформлення державного кордону 

31/12/2020 МВС

МЗС

Виконується.

МЗС158 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

Cпільно з Державною установою "Офіс з просування експорту України" та за підтримки GIZ в рамках технічної допомоги Уряду Німеччини продовжується робота щодо запуску експортного веб-порталу – інформаційного 

інструменту з підтримки українських експортерів та розвитку бізнес-середовища в цілому.

Наразі підготовлено контент веб-порталу і, відповідно до умов договору, завершується третій етап робіт "Розробка веб-порталу".

Найближчим часом буде створено прототип експортного веб-порталу, який протягом травня буде тестуватись.

Експортний веб-портал функціонуватиме за принципом "Єдиного вікна" та включатиме інформацію про зовнішні ринки з умовами та процедурами доступу до них українських товарів і послуг, інструменти для пошуку партнерів, 

розвитку компетенцій, бізнес-можливостей тощо.

МЗС

Забезпечено розробку та функціонування інтегрованого інтернет-ресурсу Ради експортерів та інвесторів при МЗС. Забезпечується процес наповнення інтернет-ресурсу інформацією щодо пошуку іноземними компаніями 

партнерів в Україні, виставкових заходів та форумів за кордоном, актуальних тендерних пропозицій, корисної інформації для суб’єктів господарюванням, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, включаючи 

підготовлені ЗДУ інформаційні матеріали щодо окремих риків іноземних країн, повідомлення про зміни у торговельній політиці та законодавчій базі комерційні пропозиції іноземних компаній щодо співробітництва, промоційні 

матеріали експортного потенціалу регіонів України тощо. 

Продовжено  роботу щодо розширення функціональних можливостей інтегрованого інтернет-ресурсу Ради експортерів та інвесторів при МЗС. Забезпечувався процес наповнення інтернет-ресурсу інформацією щодо пошуку 

іноземними компаніями партнерів в Україні, виставкових заходів та форумів за кордоном, актуальних тендерних пропозицій, корисної інформації для суб’єктів господарюванням, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, 

включаючи підготовлені ЗДУ інформаційні матеріали щодо окремих риків іноземних країн, повідомлення про зміни у торговельній політиці та законодавчій базі комерційні пропозиції іноземних компаній щодо співробітництва, 

промоційні матеріали експортного потенціалу регіонів України тощо.

У контексті підготовки до проведення Третього форуму регіонів України та Білорусі (жовтень 2020р., м. Гродно) з білоруською стороною опрацьовувались концептуальні питання проведення виставки та ярмарки промисловості і 

підприємств України під час Форуму
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159 До абзацу 

третього 

підпункту "ґ" 

пункту 12 

статті 1

опрацювання пропозицій щодо 

створення сучасної системи 

підтримки експортної діяльності 

України та залучення іноземних 

інвестицій

31/12/2020 Мінекономіки

МЗС

Виконується.

Мінекономіки

Створюється сучасна система підтримки експортної діяльності, зокрема створено ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" (розробляється нормативно-правова база для його діяльності у 2020 році), а саме прийнято: постанову 

Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 772 щодо затвердження Правил провадження діяльності приватного акціонерного товариства “Експортно-кредитне агентство” із страхування від комерційних та некомерційних 

ризиків, перестрахування та надання гарантій;  наказ 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".

Підготовлено до підписання наказ Мінекономіки "Про затвердження Положення про встановлення внутрішнього рейтингу експортерів та іноземних покупців".

З метою формування наглядової ради ЕКА відповідно до наказу Мінекономіки від 06.02.2020 № 203 утворено постійно діючу комісію для конкурсного відбору членів наглядової ради приватного акціонерного товариства 

"Експортно-кредитне агентство".

У І кварталі 2020 року Мінекономіки було забезпечено всебічне сприяння та підтримку для участі українських компаній у ключових міжнародних виставково-ярмаркових заходах: міжнародній сільськогосподарській виставці 

"Зелений тиждень" (18-27.01.2020, м. Берлін, Німеччина), міжнародній виставці органічної продукції "Biofach-2020" (12-15.02.2020, м. Нюрнберг, Німеччина) та міжнародній виставці харчових продуктів та напоїв "Gulfood-2020" 

(16-20.02.2020, м. Дубай, ОАЕ).

Водночас, з огляду на складну епідеміологічну ситуацію в країні, спричинену поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, та відповідно до введених карантинних обмежень, Мінекономіки спільно з ДУ "Офіс з 

просування експорту України" регулярно надає інформаційну підтримку вітчизняним експортерам, зокрема, забезпечує щоденне інформування щодо змін та умов, які сприяють розвитку бізнесу, оцінки бізнес-ризиків від COVID-

2019, онлайн-послуги для експортерів, чекліст підприємця, тощо.

МЗС

26.02.2020 в МЗС відбулася зустріч з главами національних ділових асоціацій та об’єднань підприємців (ТПП, УСПП, УНК МТП, ФРУ, СПМСПП). Головною темою зустрічі стало питання використання інструментів 

економічної дипломатії для надання практичної допомоги вітчизняним суб’єктам господарювання у процесі здійснення ними зовнішньоекономічної діяльності. Учасники зустрічі узгодили основні принципи ефективної взаємодії 

і співпраці, спрямованої на сприяння просуванню економічних інтересів України за кордоном, створення сприятливих умов для розвитку міжнародного торговельно-економічного співробітництва України, сприяння зростанню 

експорту українських товарів та послуг на іноземні ринки. Важливу увагу було також приділено сприянню залученню іноземних інвестицій в економіку України, промоції інвестиційного потенціалу нашої держави за кордоном, а 

також підтримці сталого розвитку в Україні, зокрема збереженню та створенню робочих місць завдяки розвитку зовнішньої торгівлі. За результатами зустрічі було підписано Меморандум про партнерство між МЗС та 

національними асоціаціями підприємців.

21 травня проведено установче засідання оновленого складу Ради експортерів та інвесторів під головуванням Міністра закордонних справ Д.Кулеби, за результатами якого оновлено склад Ради,  визначено пріоритети та основні 

напрями подальшої роботи. Опрацьовано створення тематичних та географічних кластерів в рамках РЕІ, зокрема агро- та азійського кластерів

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.

Після проведених переговорів досягнуто згоди з МВФ щодо започаткування нової Програми “Стенд-бай” для України строком на 18 місяців та загальним обсягом 5 млрд. дол. США. Програма спрямована на заходи з підтримки 

макроекономічної та фінансової стабільності і охоплюватиме, серед іншого, такі сфери як: фіскальна та монетарна політика, політика фінансового сектору, енергетична та антикорупційна політика. Найближчим часом Радою 

директорів МВФ буде розглянуте питання щодо виділення першого траншу. Також 27.05.20 проведено офіційні переговори щодо укладення Угоди про позику (Перша позика на політику розвитку у сфері економічного 

відновлення) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, сума позики за якою складає 350 млн. дол. США. В рамках зазначеного проекту Світовим банком запропоновано до виконання Україні Матрицю 

заходів політики та результатів за такими основними напрямами: 1) посилення демонополізації та антикорупційних інститутів, зокрема шляхом анбандлінгу власності в газовій галузі, удосконалення правової бази для концесій та 

зміцнення антикорупційних інститутів; 2) зміцнення ринку землі та кредитного ринку шляхом створення прозорого ринку сільськогосподарських земель з відповідними гарантіями захисту, посилення механізму врегулювання 

непрацюючих кредитів та нагляду за небанківськими фінансовими установами; 3) підкріплення системи соціальної підтримки шляхом збільшення розміру пенсійних виплат.

Проводяться переговори з СБ щодо укладення Угоди про позику «Додаткове фінансування проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку», що має 

забезпечити поповнення загального фонду державного бюджету з метою додаткового фінансування медичних закладів для забезпечення організації виявлення та лікування випадків COVID-19. Ведуться переговори щодо 

укладення Угоди про позику «Додаткове фінансування для проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» в розмірі 150 млн. доларів США, що створить умови для подальшого розширення 

фінансування попередніх заходів, визначених в рамках Угоди про позику № 8404-UA від 09.07.2014 між Урядом України та МБРР, а також надасть фінансові можливості для посилення рівня соціальної підтримки найменш 

захищених категорій населення в умовах карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19). У квітні ЄБРР запровадив спеціальний механізм підтримки країн-акціонерів, у т.ч. 

і України, в умовах подолання наслідків коронавірусу. Пакет підтримки передбачає виділення 1 млрд. євро для фінансування заходів підтримки компаній з 38 країн-операцій банку з можливістю його подальшого розширення, з 

особливою увагою до потреб приватного сектору економіки.

Під час візиту до України Міністра закордонних справ Швеції Анн Лінде 2-3.03.20 шведською стороною було повідомлено про збільшення допомоги України для реалізації реформ у рамках нової Стратегії співробітництва 

Швеції у сфері проведення реформ на період 2021-2027 роки. В Україні реалізується проект міжнародної технічної допомоги «Підтримка електронного урядування для децентралізації в Україні (EGOV4UKRAINE)» донорами 

якого виступає Уряд Королівства Швеції та МЗС Естонії. У рамках реалізації проекту станом на березень 2020 р. ІТ-система Трембіта та Вулик були сертифіковані та зробили національні реєстри більш доступними для Центрів 

надання адміністративних послуг. 

Досягнуто домовленості з ЄС щодо формування пріоритетних для України реформ на період після 2020 року, що буде обговорено з оціночною місією Євросоюзу у рамках консультацій, проведення яких заплановано протягом 

травня - червня 2020 року.

Робочою групою з підготовки та проведення Четвертої Міжнародної Конференції з питань реформ в Україні разом із литовською стороною опрацьовано проекти концепції та програми проведення Конференції, що мала 

відбутись 07.07.20 (м. Вільнюс, Литовська Республіка), обговорено тематику її дискусійних панелей. Також було заплановано проведення трьох додаткових підготовчих заходів: у Брюсселі (23.03.20), Вашингтоні та Лондоні 

(квітень-травень 2020). Водночас, у зв’язку з пандемією нової коронавірусної інфекції COVID-19, а також посиленими заходами з протидії поширенню вірусу, підготовчі заходи були перенесені на невизначений строк. Наразі 

опрацьовується питання перенесення Конференції та узгодження із литовською стороною нових дат її проведення.

Досягнуто домовленості про проведення відтермінованого, у зв'язку з пандемією коронавірусу, візиту Федерального президента Швейцарії С.Зоммаруги в Україну (20-23 липня 2020 р.), складовою якого має стати підписання 

Меморандуму про взаєморозуміння, спрямованого на дієву імплементацію Україною швейцарської допомоги на проведення внутрішніх реформ у різних секторах (близько 110 млн. шв.фр), яка надаватиметься в рамках 

швейцарської програми співробітництва на 2020-2023 роки. 

МЗС Чехії повідомило про плани прискореного надання допомоги Україні від Міжнародного Вишеградського фонду в сумі 12,5 млн. чеських крон – згідно рішення уряду, ухваленого на тлі пандемії COVID-19. Кошти підуть на 

практичні заходи у сфері охорони здоров'я, соціальної і економічної стійкості вразливих груп громадян, постраждалих від COVID-19
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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.

У структурі МЗС створено Департамент економічної дипломатії. Підготовлено проєкт плану заходів в частині створення сучасної системи просування українського експорту, зокрема шляхом закріплення координуючої ролі МЗС 

з питань реалізації політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності. 26.02.2029 підписано Меморандум про партнерство між МЗС та національними асоціаціями підприємців, який, серед іншого, закріплює новий порядок 

взаємодії між ЗДУ та представництвами суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності за кордоном. Реалізація Меморандуму має сприяти більш ефективному просуванню інтересів вітчизняних суб’єктів господарювання на 

зовнішніх ринках, а також успішному виконанню відповідних завдань Указу Президента. Меморандум передбачає створення дієвої системи державно-приватного партнерства як ефективного  механізму захисту інтересів 

суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України за кордоном і сучасної системи підтримки їх експортної діяльності шляхом посилення взаємодії на рівнях МЗС - вітчизняний бізнес, закордонні дипломатичні установи – 

представництва об’єднань підприємців та провідних компаній за кордоном. Таким чином, впроваджується дворівнева система забезпечення зовнішньоекономічних інтересів України за кордоном. На виконання вищезгаданих 

домовленостей ЗДУ доручено забезпечити реалізацію положень Меморандуму у частині співпраці відділів з економічних питань ЗДУ з представництвами національних ділових асоціацій, об’єднань підприємців, двосторонніх 

бізнес-рад та вітчизняних компаній у країнах акредитації.

В Японії налагоджено тристоронню співпрацю  з ДУ «Офіс залучення інвестицій» (UkraineInvest) та японською машинобудівною корпорацією «Kawasaki Heavy Industries Ltd» з метою залучення інвестицій у створення в Україні 

енергогенеруючих потужностей на основі обладнання згаданої корпорації.    

5 травня до МЗС ОАЕ та компанії "Мубадала" передано пакет перспективних інвестиційних проєктів України, до якого увійшли пропозиції від Мінінфраструктури України, МОЗ України, Міністерства культури та інформаційної 

політики України, Державного агентства автомобільних доріг України, а також Інвестиційний Атлас України. 

Надано сприяння Державній установі «Офіс з просування експорту України» при Мінекономіки у виході на ринок Куби; розповсюджено інформацію про створений нею онлайн-каталог українських експортерів серед 

зацікавлених кубинських компаній; надано сприяння у виході на кубинський ринок  ТОВ «Верхньодніпровський авторемонтний завод», MHP "Agro and Industrial Holding", ALAN LTD; у виході на ринки країн Карибського 

басейну Полтавській ТПП України у продовольчій сфері. Продовжується опрацювання питання українсько-кубинської співпраці щодо підтримки льотної придатності 6 літаків ДП "Антонов" на Кубі. Опрацьовується питання 

створення на Кубі українсько-кубинського спільного підприємства "АвтоКрАЗ"

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 та Посольств 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, а також підготовка довідок до двосторонніх 

засідань міжурядових комісій. Актуалізовано інформацію щодо проблемних питань турецьких інвесторів в Україні, які були порушені під час двосторонньої зустрічі у рамках Восьмого засідання Стратегічної ради високого рівня 

(03.02.2020, м. Київ). 

Оновлено інформацію щодо стану та/або можливих шляхів вирішення неврегульованих питань діяльності чеських та латвійських інвесторів на території України в рамках підготовки до засідань української частини Українсько-

чеської змішаної комісії з питань економічного, промислового і науково-технічного співробітництва та Міжурядової українсько-латвійської комісії з питань економічного, промислового і науково-технічного співробітництва в 

Україні. 

Направлено Кабінету Міністрів України матеріали стосовно шляхів вирішення проблемного питання німецької компанії Varex&Cо. 

Підготовлено матеріали щодо проблемних питань діяльності німецьких інвесторів до можливої зустрічі Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля з Надзвичайним і Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччини в 

Україні А. Фельдгузен.

Підготовлено матеріали щодо проблем швейцарських компаній до телефонної розмови Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля з Віце-президентом Швейцарії, Федеральним радником, керівником Федерального департаменту 

економіки, освіти та досліджень Г. Пармеліном.

МЗС

МЗС, у межах компетенції, налагоджена ефективна системна комунікація з Мінекономіки та іншими ЦОВВ України в рамках розгляду звернень щодо вирішення проблемних питань діяльності іноземних інвесторів в Україні. 27 

травня проведено зустріч Прем'єр-міністра України Д.Шмигаля з представниками німецького бізнесу в Україні та обговорено питання реалізації інвестиційних проектів в Україні. 

21.05.2020 р. виконавчий директор катарської компанії «QTerminals» звернувся щодо підготовки угоди про концесію морського порту "Ольвія" (м.Миколаїв). Проведено телефонну бесіду Посла України  з директором компанії, 

обговорено терміни та форму підписання угоди, катарського бізнесмена запевнено у всебічній підтримці іноземних інвесторів Урядом України

163 До абзацу 

сьомого 

розширення торговельно-

економічних зв'язків України з 

31/12/2020 Мінекономіки

МЗС

Мінекономіки

З метою розширення торговельно-економічних зав’язків з країнами Азії, Африки та Латинської Америки проведено: Сьоме засідання Підкомісії з питань співробітництва у галузі сільського господарства (26-27.11.2019, м. Пекін, КНР); Восьме спільне 
МЗС

Забезпечено проведення телефонних бесід Президента України з Еміром Катару (6 травня 2020р.) та Міністра закордонних справ України із Заступником Прем’єр-міністра, Міністром закордонних справ Катару шейхом М.Аль 

Тані. Під час якої порушувалося питання торговельно-економічної співпраці, зокрема про продовольчу та енергетичну безпеку, а також реалізацію взаємовигідних проектів у інфраструктурній і портовій сферах. З української 

сторони висловлено зацікавленість у посиленні інвестиційного співробітництва між Україною та Катаром. 18.05.20 організовано телефонні переговори Заступника Керівника Офісу Президента України з Міністром транспорту та 

комунікацій Держави Катар та в.о. Міністра енергетики України з Державним міністром з питань енергетики Держави Катар, президентом концерну «Катар Петролеум». Обговорені перспективи залучення катарських інвестицій 

у сферу інфраструктури та енергетичний сектор України. Встановлено контакти з Китайською Торгово-промисловою палатою з імпорту та експорту продуктів харчування, місцевих продуктів і субпродуктів тваринного 

походження з метою розширення асортименту і збільшення обсягів експорту з України в КНР сільськогосподарської продукції  і продуктів харчування.

Проведено роботу з Національною адміністрацією продовольчих та стратегічних резервів КНР стосовно підготовки проекту Меморандуму про взаєморозуміння з Міністерством розвитку економіки, торгівлі і сільського 

господарства України.  

Опрацьовано та надіслано до ЦОВВ інвестиційні пропозиції консорціуму “K-Medical Holdings” (створення медико-біологічного кластеру в Україні; вартість близько $12 млн.), компанії “Duwon” (мультимодальний транспортний 

вузол в аеропорту «Біла Церква» – $90 млн., а також проєкти у галузі транспортної інфраструктури на суму понад 1 млрд. дол. США. Посольство України у РК також надавало дипломатичне сприяння залученню понад 300 млн. 

дол. США інвестицій у модернізацію залізничного транспорту компанії "Hyundai Rotem". З цією метою 25.05.20 Посол України у РК провів робочу зустріч з представником зазначеної  компанії, за результатами якої  ціну 90 

вагонів швидкісного електропоїзду (10 потягів) знижено з 307 до 288 млн. дол. США.  

Отримано дозвіл сінгапурської сторони на імпорт з України  термічно оброблених і консервованих м’ясних та яєчних продуктів. Розпочато акредитацію українських виробників термічно оброблених і консервованих м’ясних та 

яєчних продуктів для експорту до Сінгапуру. Тривало узгодження між державними органами України та Сінгапуру форми сертифіката здоров’я на експорт з України до Сінгапуру термічно оброблених та консервованих м’ясних 

продуктів. Проводилася робота з Ісламською релігійною Радою Сінгапуру щодо визнання діяльності Центрів сертифікації в Україні та їх сертифікатів з метою експорту української продукції тваринного походження за 

стандартами “Халяль”.

03.05.20 проведено зустріч із заступником міністра торгівлі та промисловості АРЄ та генеральним директором управління двосторонніх торговельних угод Сектору торговельних угод Міністерства торгівлі та промисловості 

Єгипту з метою з’ясування заінтересованості АРЄ у започаткуванні переговорів щодо укладення угоди про надання преференційних умов доступу до ринків сторін (Preferential Trade Agreement, PTA).

У травні спільно з представниками місцевих асоціацій мукомелів та виробників комбікормів Кенії вдалося домогтися подовження процедури імпорту «жовтої» кормової кукурудзи, у тому числі, з України за пільговими умовами 

(митний тариф зменшено з 50% до 10%, завершення процедури мало закінчитися 31 травня, подовжено до 31 липня 2020 р., квота на імпорт становить 180 тис. тон).   

Під час відеоконференції 13.05.20 Заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Торговельного представника України Т. Качки із Секретарем МЗС (заступником Міністра) з питань двосторонніх 

відносин з країнами Близького Сходу, Європи та Африки Федеративної  Республіки Бразилія, Послом К. да Нобрегою було висловлено готовність щодо відновлення всього спектру двосторонніх відносин, особливо у сфері 

торговельно-економічного співробітництва. Також сторонами досягнуто згоди про необхідність визначення пріоритетів ТЕС та започаткування роботи робочих груп в рамках МКТЕС.

21.05.20 в Республіці Казахстан проведено онлайн конференцію «Україна-Казахстан: економічне співробітництво в час глобальних викликів». Тривала робота з підготовки 2-го засідання Робочої групи зі збільшення товарообігу 

між Україною та РК. Казахстанську сторону нотифіковано стосовно пропозиції провести в червні 2020 р. у режимі онлайн чергове засідання Змішаної українсько-казахстанської комісії з питань міжнародних автомобільних 

перевезень

164 До абзацу 

другого 

Вжити заходів стосовно 

удосконалення інформаційного 

31/12/2020 МЗС

МКІП

Виконується.

У травні 2020 року керівництво МЗС взяло участь у понад 60 заходах за участю представників ЗМІ, включно з іноземними, зокрема у теле- та радіоефірах, брифінгах та прес-конференціях, інших заходах. Надано коментарі та 
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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.

У зв’язку із запровадженням карантинних заходів через світову пандемію COVID-19, що зумовило вимушене скасування проведення закордонними дипломатичними установами України запланованих культурних заходів, 

Міністерством закордонних справ України опрацьовано новий план заходів на 2020 рік за напрямом «забезпечення міжнародного позитивного іміджу України за кордоном» на суму 1 899,2  тис. грн. на (наказ № 187 від 

06.05.2020), що відповідає секвестру державного бюджету відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік». Оновлений план заходів передбачає візуалізацію 

культурних проєктів та популяризацію української мови за кордоном.

У рамках відзначення Дня Європи у Молдові у співпраці з Делегацією ЄС та українською компанією "Film.ua  Group" організовано показ ювілейного концерту українського гурту "Океан Ельзи"  на телеканалах "TV8" і "Canal 

Regional". Перед показом концерту демонструвався відеоролик про сучасну Україну та її євроінтеграційні досягнення. 

У співпраці з українським виданням "Історична Правда" та чеським сайтом новин Forum 24  започатковано проект "Україна: інша історія", у рамках якого з'явиться цикл статей чеською мовою про невідомі в Чехії сторінки 

української історії. У травні відбулася інформаційна кампанія в соціальних мережах про репресованих агентами СМЕРШ у травні 1945 р у Празі видатних українців. #ТравеньНесвободи. 18 травня у співпраці з чеською 

платформою онлайн-показів фільмів dafilms.cz проведено показ художнього фільму "Хайтарма" для чеської аудиторії.

21 травня 2020 р. в Австралії проведено віртуальний фестиваль українського етнодизайну до Всесвітнього дня вишиванки в Австралії.   

29 травня ц.р. в Японії розпочинає роботу віртуальна виставка української художниці З.Скоропаденко "Life of a Sumo Champion", присвячена 80-річчю з дня народження відомого японського борця сумо українського походження 

Тайхо Кокі (Івана Боришка)

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.

Пропозиції стосовно реалізації заходів з протидії  російській гібридній агресії проти України в інформаційному просторі знаходяться на етапі внутрішнього обговорення та планування в МКІП.

Також, за інформацією МЗС: 

4-9 травня проведено масштабну інформаційну кампанію до Дня пам’яті та примирення і 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (#NeverAgain та  #WeRememberTheFact). Кампанія мала на меті інформування 

світової громадськості про внесок українців у перемогу над нацизмом; продемонструвати вірність своєму європейському вибору, відзначаючи річницю разом із Європою й відповідно до європейських цивілізаційних цінностей; 

протидія російській пропаганді, спрямованій на фальсифікацію й викривлення історичних подій. Загальне охоплення аудиторії кампанії склало 1 123 771 користувачів.

У рамках проведення кампанії 8 травня опубліковано спільну статтю глав МЗС України  та країн Балтії з нагоди 75-ї річниці завершення Другої світової війни у німецькомовному виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung та 

українською мовою на ІА «Дзеркало тижня».

8 травня 2020 р. Міністр закордонних справ України Д.Кулеба взяв участь у неформальному засіданні РБ ООН за формулою Аррія у форматі відеоконференції на тему «75 років після завершення Другої світової війни на 

європейській території – вивчені уроки для запобігання злодіянь у майбутньому, відповідальність Ради Безпеки ООН», організованому у рамках головування Естонії у РБ ООН. 

Реалізована інформаційна кампанія щодо річниці депортації кримсько-татарського народу в 1944 р. 

18 травня 2020 р. оприлюднено Спільну заяву міністрів закордонних справ України, Естонії, Грузії, Латвії, Литви та Польщі до 76-х роковин депортації кримськотатарського народу. 

Оприлюднено коментар МЗС до роковин трагічних подій 2 травня 2014 р. в Одесі, в рамках якої викрито роль Росії та проросійських сил в дестабілізації ситуації в Одесі.

МЗС розпочало масштабну кампанію наповнення Вікіпедії неупередженою інформацією про Україну та світ, спрямовану на протидію дезінформації про Україну та поширення інформації про Україну різними мовами у Вікіпедії. 

Першим етапом співпраці став запуск онлайн марафону “Місяць української дипломатії”. Упродовж травня автори україномовної Вікіпедії заповнюють прогалини і виправляють неточності на теми російської агресії, інтеграції 

України до Євросоюзу і НАТО, відносин з іншими країнами, діяльності нашої країни в міжнародних організаціях, а також публічної дипломатії. 

8 травня СУОБ «Мати України» поширила відкрите Звернення до керівництва Республіки Болгарія щодо протидії спробам Росії фальсифікувати історію та її роль у Другій світовій війні, применшуючи значення внеску 

українського народу у процес звільнення Європи

167 До абзацу 

п'ятого 

підпункту "д" 

пункту 12 

статті 1

розширення мережі закордонних 

філій державної установи 

"Український інститут"

31/12/2020 МЗС Виконується.

Опрацьовуються пропозиції відкриття відділення ДУ «Український інститут» в Казахстані та Білорусі. Пропозиції щодо Казахстану будуть враховані керівництвом ДУ «Українського інституту» при плануванні  роботи на 2021 

рік

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.

Більше половини консульських дій вчиняються в ЗДУ засобами інформаційно-телекомунікаційних систем (ІТС) консульської служби. В 10 ЗДУ запроваджено електронну чергу запису на консульський прийом.

Здійснюється тестування з метою введення в експлуатацію додаткових модулів ІТС «е-Консул»: «довідки» (про несудимість, підтвердження факту видачі посвідчення водія), «е-постійне проживання», «е-Громадянство» (набуття 

та припинення громадянства України), «е-РАЦС», «е-Легалізація», «е-Нотаріат», «е-Витребування», що дозволить довести кількість консульських дій, які вчинятимуться засобами ІТС, до 80-95%;

Здійснюється робота з модернізації модуля програмного продукту ВІС з оформлення дипломатичних/службових паспортів, паспортів громадянина України для виїзду за кордон, посвідчення особи на повернення в Україну, 

консульського обліку. 

З метою  під’єднання існуючих ІТС консульської служби до Єдиної інформаційної системи МВС створено програмний прикладний інтерфейс API для взаємодії з іншими інформаційними системами, триває процес налаштування 

під’єднання до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіти».

Опрацьовується проєкт Угоди про соціальне забезпечення між Україною і Турецькою Республікою. 13-17 травня в Анкарі проведено перший раунд переговорів між відповідними відомствами щодо проєкту документа, за 

результатами яких узгоджено принципові положення, проведено взаємне ознайомлення з системами соціального захисту двох країн. Потребує оновлення склад української делегації на переговорах, питання перебуває на 

опрацюванні Мінсоцполітики.   

У зв’язку із запровадженням в Азербайджані обмежень через поширення COVID-19, надано допомогу у поверненні в Україну 189 громадян України та членів їх сімей, які залишились в  Азербайджані, а також іноземців, які 

мають дозвіл на проживання в Україні. Надано сприяння в організації чергових авіарейсів на 28 та 31 травня 2020 р. для повернення в Україну зазначеної категорії осіб. 

Посольством України в Республіці Молдова (14.05 та 29.05) та Консульством України в м. Бельці (12.05 та 26.05) було організовано чотири автобусні спецрейси за маршрутами Кишинів - Одеса та Бельці-Могилів-Подільський 

для повернення близько 100 громадян України з Молдови на Батьківщину. Станом на 26.05 в Грузії перебуває 63 громадянина, 31 з яких виказали готовність щодо якнайскорішого повернення в Україну. 

Надано сприяння у поверненні в Україну з Марокко 16 громадян України евакуаційними рейсами посольств Польщі та  Франції. 

03, 13, 17 і 19 травня 2020 року було виконано репартріаційні рейси  з території ОАЕ до України

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.

Запроваджено взаємний безвізовий режим з Маршалловими островами (07.05.2020).

Удосконалено процедури прикордонного контролю при виїзді громадян України до Білорусі – з 01.09.2020 буде запроваджено поїздки громадян України до Білорусі виключно за дійсними проїзними документами (врегульовано 

постановою КМУ від 13.05.2020 р. № 362). 

Завершено переговорний процес щодо узгодження проекту безвізової Угоди з Сент-Вінсент і Гренадинами: 13.05.2020 сторонами домовлено про започаткування внутрішньодержавних процедур з метою укладення відповідного 

двостороннього міжнародного договору. 

Молдовській стороні передано пропозиції України щодо укладання нової Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про безвізові поїздки громадян (по ID-картках)
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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.

Вжито заходів, спрямованих на  підтримку діалогу з провідними організаціями закордонних українців, надання їх осередкам організаційної, методичної, фінансової допомоги (відбулися відеоконференції керівництва МЗС із 

Світовим Конгресом Українців). Здійснювалася підготовка матеріалів до чергового 45-го засідання Національної комісії з питань закордонних українців, яка є постійно діючим органом при Кабінеті Міністрів України. 

МЗС продовжує виконувати План заходів МЗС на 2020 рік з реалізації бюджетної програми 1401110 "Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, забезпечення діяльності Українського 

інституту, заходи щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України"

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.

Розробляється проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про закордонних українців" у частині розширення прав осіб, які набули статус закордонного українця, під час їх перебування на території України

172 До абзацу 

другого 

Вжити заходів стосовно підвищення 

ефективності та розвитку 

31/12/2020 МЗС Виконується.

Забезпечується професійне онлайн навчання посадових осіб дипломатичної служби, у тому числі з удосконалення знання іноземних мов, на базі Державного навчально-наукового закладу післядипломної освіти «Дипломатична 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.

Здійснюється процедура оформлення у довготермінове відрядження Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Албанія, призначеного Указом Президента. У рамках роботи з метою започаткування інституту 

Почесних консулів України в Азербайджані очікується відповідь азербайджанської сторони щодо попереднього погодження кандидатури громадянина Азербайджану М.Гасимова на посаду Почесного консула України у 

м.Шемаха. У зв’язку з пандемією коронавірусу було перенесено офіційну церемонію відкриття Почесного консульства України в м. Комрат (Гагаузія)

174 До абзацу 

четвертого 

підпункту "ж" 

пункту 12 

статті 1

поліпшення кадрового забезпечення 

закордонних дипломатичних установ 

України

31/12/2020 МЗС Виконується.

В рамках карантинних обмежень направлено до закордонної дипломатичної установи України 1 працівника дипломатичної служби. До штатного розпису ПУ в Лівані введено посаду перекладача арабської мови

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.

На розгляд Президента України внесено дві кандидатури з числа жінок на посади Надзвичайних і Повноважних Послів України


