Поточні програми бюджетної підтримки ЄС та відповідні умови
Назва програми

Період

Загальна сума

Сприяння розвитку взаємної торгівлі шляхом
подолання технічних бар’єрів у взаємній
торгівлі між Європейським Союзом та
Україною

2009-2016

39 млн.

Підтримка реалізації транспортної стратегії
України

2010-2014

65 млн.

Очікувані результати
o

Гармонізація законодавчих і регуляторних засад і стандартів України
із засадами та стандартами ЄС в сфері стандартизації, ринкового
нагляду, метрології та законодавчої метрології, оцінки відповідності
та акредитації

o

Реформування установ, що опікуються імплементацією нового
законодавства, із особливою увагою питанням відокремлення
повноважень в сферах регуляторної діяльності, стандартизації,
акредитації та сертифікації.

o

Створення необхідних органів з питань оцінки відповідності для
забезпечення зовнішньої сертифікації
у відповідності до
регуляторних вимог. Ця система повинна мати достатній рівень
технічних повноважень та незалежності, підтверджений процедурою
акредитації.

o

Реалізація інституційних реформ в транспортному секторі України

o

Підвищення рівня безпеки в транспортному секторі України

o

Підвищення якості транспортної інфраструктури

o

Збільшення транспортних потоків через територію України

o

Адміністративні спроможності стосовно розробки та реалізації
національної транспортної стратегії та наближення до законодавства
ЄС

Підтримка стратегії управління державним
кордоном України

Продовження підтримки реалізації
Енергетичної стратегії України

Контракт для України з розбудови держави

2011-2015

2013-2018

2014-2015

60 млн.

45 млн.

355 млн.

o

Впровадження Стратегії розбудови митної служби

o

Прийняття Митного кодексу у новій редакції, а також відповідного
вторинного законодавства

o

Впровадження Концепції та Плану дій Інтегрованого/координованого
управління кордонами

o

Протидія корупції в ДПСУ та ДМСУ

o

Покращення умов у пунктах тимчасового тримання нелегальних
мігрантів (впровадження системи раннього виявлення шукачів
притулку повне дотримання прав людини в закладах тимчасового
тримання)

o

Затвердження секторальної програми зі скорочення викидів деяких
забруднюючих речовин в атмосферу великими спалювальними
установками в електроенергетичному секторі України з метою
підготовки України до виконання зобов’язань в рамках Договору про
заснування Енергетичного Співтовариства. Це має включати
детальний аналіз потреб і стратегію отримання необхідних
інвестицій;

o

Посилення національних стандартів, які стосуються якості
нафтопродуктів (бензину та дизельного палива) та зміцнення системи
перевірки якості на відповідність національним стандартам якості.
Система якості має бути відкритою для перевірок та подальших
вдосконалень.

o

Затвердження Україною підходу (моделі) до утримання запасів нафти
для забезпечення енергетичної безпеки. Ця модель включатиме в себе
створення необхідних механізмів і план поступового нарощування
резервів сирої нафти і нафтопродуктів, зокрема згідно із майбутніми
зобов’язаннями за Договором про заснування Енергетичного
Співтовариства, а також кроки щодо змін у нормативно-правовій базі,
що стосується запасів нафти.

o

Прогрес в боротьбі з корупцією шляхом створення та забезпечення
ефективного
функціонування
спеціалізованого
агентства
з
антикорупційних розслідувань у відповідності до міжнародних
стандартів, приведення норм національного законодавства у сфері
кримінальних корупційних правопорушень у відповідність до

міжнародних норм, впровадження та забезпечення функціонування
положень законодавства стосовно незаконного збагачення (із
особливою увагою на реформуванні системи судочинства)
o

Ефективне застосування процедур декларування та перевірки доходів,
активів і видатків та процедур запобігання конфлікту інтересів різних
категорій державних службовців.

o

Підвищення прозорості та конкурентоздатності у сфері державних
закупівель, зокрема шляхом забезпечення конкурентних процедур
здійснення закупівель і доступу до інформації

o

Поліпшення доступу до інформації, що становить інтерес для
громадськості, шляхом приведення у відповідність до положень
Закону "Про доступ до публічної інформації" інших законодавчих
актів, створення інституційної основи для незалежного нагляду та
забезпечення необмеженого доступу до державних реєстрів

o

Підвищення рівня прозорості та підзвітності у сфері Управління
державними фінансами (УДФ) шляхом оприлюднення звітності про
результати виконання Плану заходів щодо впровадження Стратегії
розвитку системи управління державними фінансами

o

Затвердження та ефективне проведення комплексної реформи
державної служби та служби в органах місцевого самоврядування на
основі європейських принципів державного управління

o

Завершення конституційної реформи за допомогою інклюзивного та
партисипативного процесу відповідно до рекомендацій Венеціанської
комісії

o

Завершення гармонізації виборчого законодавства та фінансування
політичних партій відповідно до рекомендацій ОБСЄ/БДІПЛ та Групи
держав проти корупції (ГРЕКО)

На всі програми бюджетної підтримки розповсюджуються чотири
загальні умови надання траншів:
Державна політика

Загальні умови

Задовільний прогрес в реалізації відповідної державної політики.

Макроекономічна стабільність

Проведення надійної, орієнтованої на стабільність макроекономічної
політики

Управління державними фінансами

Задовільний поступ у проведенні реформи системи управління державними
фінансами.

Прозорість бюджету

Задовільний поступ у забезпеченні доступу громадськості до своєчасної,
всеохоплюючої та достовірної інформації стосовно бюджетних питань

Макрофінансова допомога ЄС та відповідні умови щодо виділення коштів
Назва програми

Період

Загальна
сума

Макрофінансова допомога для України. Кредитна лінія
ЄС в розмірі до 610 млн. євро,
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_003/paran2#n2

2014-2015

610 млн.

Умови

Управління державними фінансами
Згідно із Законом України "Про здійснення державних
закупівель", прийнятим у липні 2010 року,
забезпечити подальше створення системи державних
закупівель, яка базується на принципах прозорості,
конкуренції та недискримінації серед учасників
торгів. З метою підвищення прозорості Міністерство
економічного розвитку і торгівлі щоквартально
публікуватиме дані про кількість і вартість процедур
закупівлі на засадах конкуренції, а також про
процедури закупівель на безконкурсній основі.
Відповідно до положень Закону України "Про
здійснення державних закупівель" забезпечити
виконання Антимонопольним комітетом функцій
органу для опрацювання апеляцій у сфері державних
закупівель, включаючи створення у складі Комітету
укомплектованого підрозділу, здатного ефективно
розглядати скарги, що надаватимуться потерпілими
учасниками торгів.
Схвалити Національну стратегію щодо запобігання та
протидії корупції, яка відповідала б кращим зразкам
міжнародної практики, а також затвердити відповідну
Державну програму стосовно впровадження такої
стратегії з визначеними заходами і термінами їх
виконання.
Запровадити всеохоплююче антикорупційне
законодавство згідно з рекомендаціями групи держав
з боротьби проти корупції (ГРЕКО) та іншими
міжнародними стандартами.

З метою розвитку державного внутрішнього
фінансового контролю прийняти стратегію навчання
персоналу на різних рівнях урядування (центральний
та муніципальний рівень, включаючи служби
внутрішнього аудиту) та для сертифікації внутрішніх
аудиторів.
Прийняти відповідний набір стандартів державного
внутрішнього фінансового контролю (заснованих на
принципах організаційної підзвітності функціональної
незалежності внутрішнього аудиту).
Подати до Парламенту законопроект, що передбачає
повноваження Рахункової палати України щодо
аудиту не лише видатків бюджету, а й доходів
бюджету відповідно до стандартів Міжнародної
організації Вищих органів фінансового контролю
(INTOSAI), зокрема принципу 3 Мексиканської
декларації щодо незалежності вищих органів
контролю державних фінансів (SAI).
Збільшити фінансові ресурси, які виділяються на
функцію зовнішнього аудиту на рівні, який
забезпечить відповідне підвищення кількості і якості
аудитів.
Торгівля і оподаткування
Утримуватися від заходів, які порушують зовнішню
торгівлю і повною мірою виконувати зобов'язання
України перед СОТ.
Запровадити в Україні сучасну товарну номенклатуру
зовнішньоекономічної діяльності, розроблену на
основі Гармонізованої системи опису та кодування
товарів 2007 року.
Відповідно до Програми економічних реформ,
забезпечити щоб практика митної оцінки повною
мірою відповідала стандартам СОТ (Угода про

застосування статті VII ГАТТ 1994 року). Зокрема,
митна вартість товарів буде визначатися переважно на
основі заявлених значень ринкової вартості (як це
визначено у статті 1 Угоди про застосування статті
VII Генеральної угоди з тарифів 1994 року) і, у разі
якщо митна вартість не може бути визначена таким
чином, вона визначається на основі послідовного
застосування від методу 2 до методу 6 (відповідно до
статей з 2 по 7) з використанням методу 6 виключно у
виняткових випадках, у яких митна адміністрація має
обґрунтовані причини мати сумнів у правдивості або
точності заявленої вартості і не може визначати митну
вартість на засадах методів з 1 по 5. Міра виконання
цієї умови буде визначатися зменшенням частки
трансакцій з митного очищення, що базується на
методі 6, здійснених на основі державних джерел та
незалежних звітів.
Забезпечити повернення усіх заборгованостей з
відшкодування ПДВ і щоб усі законні вимоги
повернення ПДВ виплачувалися коштами чи
вираховувалися із зобов'язань платника податків
ПДВ, у встановлені терміни.
Увести до законодавства про ПДВ положення про те,
що на всю заборгованість з відшкодування ПДВ
нараховуватимуться відповідні відсотки штрафних
санкцій, щонайменше 120% облікової ставки НБУ.
Всі законні вимоги з відшкодування ПДВ, які не були
врегульовані протягом періоду, що в цілому складає
максимум 74 дні після подання вимоги з
відшкодування ПДВ в податкові органи,
вважатимуться заборгованістю.
З метою запобігання у майбутньому накопиченню
заборгованості з неповернених сум ПДВ здійснити
рішучі кроки на шляху зміцнення системи
адміністрування ПДВ. Зокрема, забезпечення

своєчасного відшкодування ПДВ через роботу
автоматичної системи відшкодування ПДВ з аудитом
на основі ризиків.
Сектор енергетики
Відповідно до Програми економічних реформ,
підвищити істотним чином показники збирання
платежів НАК "Нафтогаз України" шляхом кращого
забезпечення дисципліни платежів, зокрема у сфері
підприємств з надання комунальних послуг. З цією
метою: відкрити цільовий спеціальний рахунок для
централізованого збирання платежів від
опалювальних підприємств та газорозподільних
компаній, через який відповідні суми оплати за газову
складову будуть направлятися безпосередньо НАК
"Нафтогаз України"; крім того, поширити істотним
чином застосування індивідуальних газових
лічильників.
Для компенсації зростання цін на газ для уразливих
домогосподарств, одночасно з поліпшенням
показників збирання оплати, зміцнити систему
цільової соціальної допомоги.
Досягти статусу “Кандидат” у рамках Ініціативи з
прозорості у добувній промисловості для підтримки
прозорості в енергетичному секторі.
Досягти значного прогресу у виконанні зобов'язань
України за Договором про заснування Енергетичного
співтовариства, які включають забезпечення
виконання вимог Директиви ЄС 2003/55/ЕС, що
прямо передбачає розмежування виробництва,
розподілу і транспортування у національному
газовому секторі. Прогрес буде підлягати моніторингу
з боку Європейської Комісії, з урахуванням
відповідних звітів про виконання з боку Секретаріату

Енергетичного співтовариства.
Досягти істотного просування на шляху одержання
статусу "відповідності ЕІТІ" у рамках Ініціативи
прозорості добувної промисловості.
Фінансовий сектор
Внести зміни до законодавства, у тому числі до
закону щодо бухгалтерського обліку, щодо
забезпечення запровадження Міжнародних стандартів
фінансової звітності серед усіх учасників фінансового
ринку до 2014 року і не пізніше.
Відповідно до зобов'язання України щодо Порядку
денного асоціації Україна - ЄС підготувати
впровадження законодавства ЄС, що стосується
фінансових послуг, як зазначено в Додатку до
відповідного Розділу щодо співпраці Угоди про
асоціацію, зокрема шляхом прийняття стратегічного
багаторічного плану поступового наближення
регулювання фінансового сектору до законодавства
ЄС у цій сфері. Цей стратегічний план буде визначати
пріоритетні області щодо законодавчого зближення,
надавати перелік конкретних кроків і заходів, які
повинні бути прийняті і визначати терміни їх
реалізації.
Макрофінансова допомога для України. Кредитна лінія
ЄС в розмірі до 1 млрд. євро,
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_004/paran81#n81

2014-2015

1 млрд.

Управління державними фінансами
1. Підготовка й оприлюднення проектів Річних планів
державних закупівель на 2015 рік кожним суб’єктом, що
здійснює закупівлі, чи державним замовником, що
фінансується з державного бюджету, до 15 вересня 2014.
2. Подання Урядом на розгляд Верховної Ради України та
оприлюднення (після передачі в Парламент) першого

проекту Закону України “Про Державний бюджет України на
2015 рік” не пізніше 15 вересня 2014 року відповідно до
положень Бюджетного кодексу України.
3. Для підвищення прозорості бюджету здійснення
щомісячного оприлюднення інформації про виконання
Державного бюджету відповідно до статті 28 Бюджетного
кодексу України.
4. Забезпечення виконання Закону України “Про засади
запобігання і протидії корупції” від 2011 року, зокрема
положень статті 12, яка передбачає щорічне подання
декларації про активи (майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру) особами, визначеними
законодавством як суб’єкти декларування. Уряд підготує
законопроект, що передбачатиме створення незалежного
органу з достатніми фінансовими та людськими ресурсами
для забезпечення належного впровадження та виконання
законодавства.
5. Внесення на розгляд Верховної Ради України
законопроекту, спрямованого на оновлення існуючого
законодавства про Рахункову палату України та розширення
її повноважень зокрема на державні підприємства.
Торгівля і оподаткування
6. Україна проводитиме консультації з ЄС та іншими
членами СОТ на її прохання для перегляду своїх зобов'язань
в рамках СОТ відповідно до статті XXVIII ГАТТ, з тим, щоб
вирішити системні проблеми, підняті членами СОТ. Ці
консультації включатимуть розгляд інших суміжних
інструментів СОТ, таких як винятки платіжного балансу.
Консультації повинні привести до подальшого істотного
скорочення кількості тарифних позицій, залежних від запиту

переговорів про перегляд.
7. Забезпечення вчасних грошових виплат за всіма
легітимними вимогами щодо відшкодування ПДВ або
здійснення компенсації відповідним платникам податків
ПДВ-облігаціями.
Енергетика
8. Для посилення прозорості діяльності НАК “Нафтогаз
України” здійснення підготовки Щорічного фінансового
звіту компанії та її дочірніх підприємств за такими
сегментами: 1) видобування; 2) імпорт/постачання; 3)
управління мережею та сховищами відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Фінансовий сектор
9. Підготовка Національним банком України норм і правил
регулювання, що стосуються системних банків для їх
подальшого прийняття цього року.
10. Покращення виконання законодавства про оприлюднення
кінцевих власників банків. Оприлюднення до 1 вересня на
веб-сайті Національного банку України інформації щодо
кінцевих власників усіх банків.
11. Внесення Урядом на розгляд Верховної Ради України
проекту Закону України про внесення змін до Закону
України “Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг” щодо розкриття інформації”.

