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конкурс на посаду Голови Національної поліції.
Також проведено переатестацію працівників. Створено незалежний рекрутинговий центр, розроблено і впроваджено
систему прозорих, відкритих конкурсних відборів слідчих, дільничних та оперативних співробітників.
У 2016 році розпочато функціонування нових підрозділів патрульної поліції у 32 містах України загальною чисельність
понад 12 тис. працівників. 34 автопатрулі патрульної поліції задіяні до забезпечення безпеки дорожнього руху на трасах
загальною протяжністю понад 1,5 тис. км.
Створено єдиний спеціальний підрозділ оперативного реагування — Корпус оперативно-раптової дії (КОРД).
Триває робота над формуванням концепції подальшого реформування Національної поліції України за напрямами: взаємодія поліції з населенням, управління натовпом, кримінальні розслідування, підбір та підготовка кадрів. Також у 2017
році очікується ухвалення прийнятого у першому читанні проекту Закону України «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України» (реєстр. №4670). Статут визначає сутність службової дисципліни в Національній поліції, повноваження поліцейських та їхніх керівників з її дотримання, види заохочень і дисциплінарних стягнень, а також порядок їх
застосування та оскарження. Завершується робота над проектом Кодексу поліцейської етики.
Також протягом 2016 року проводилась активна роботи з міжнародними експертами з напрацювання підходів щодо
майбутнього реформування Служби безпеки України. У рамках Міжнародної дорадчої групи з реформування Служби
безпеки України за сприяння експертів Місії EUAM, Офісу зв’язку НАТО в Україні та окремих партнерських служб європейських країн була здійснена підготовка пропозицій до концепції реформування Служби безпеки України з урахуванням
кращих практик держав-членів ЄС та НАТО, які наразі розглядаються та обговорюються з експертами зазначеної дорадчої
групи та СБУ.
Крім того, у 2016 році був розпочатий процес створення та обрання керівництва Державного бюро розслідувань відповідно до Закону України від 1 березня 2016 р. №794-VIII. Зокрема, 29 лютого Кабінет Міністрів України прийняв рішення,
яким утворено центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом - Державне бюро розслідувань (Постанова
Кабінету Міністрів від 29 лютого 2016 р. №127);
Протягом 2016 року основна робота була направлена на забезпечення прозорого та відкритого процесу відбору кандидатів на керівні посади у ДБР: утворено та забезпечено функціонування комісії з проведення конкурсу на зайняття
посади директора ДБР, його заступників, директорів територіальних органів та керівників підрозділів центрального
апарату Державного бюро розслідувань (склад комісії затверджено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29
лютого 2016 р. №125); затверджено перелік кандидатів на зайняття відповідних посад. Після завершення усіх передбачених законодавством процедур перевірки, зокрема, поліграфічного дослідження, відбір кандидатів для призначення на
відповідні посади буде завершено. Із призначенням директора ДБР буде здійснена необхідна робота щодо штатного та
матеріально-технічного забезпечення роботи цього органу.
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З початком функціонування зазначеного правоохоронного органу буде забезпечено незалежність та об’єктивність механізму розслідування злочинів, вчинених високопосадовцями, суддями та працівниками правоохоронних органів. ДБР
з початком фактичної діяльності перебере на себе слідчі функції органів прокуратури.

ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ОСНОВНІ СВОБОДИ
У 2016 році продовжувалась робота із забезпечення виконання Національної стратегії у сфері прав людини (затвердженої Указом Президента України від 25 серпня 2015 року №501/2015 у рамках заходів, передбачених урядовим Планом дій
з її реалізації на період до 2020 року (затверджений Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р.
№1393).
Вказана Стратегія та План дій враховують рекомендації міжнародних організацій та є всеосяжними документами, які
визначають пріоритетні завдання у сферах громадянських, політичних, соціальних та економічних прав, попередження і
протидії дискримінації, гендерної рівності, та чіткі заходи з їх реалізації.
План дій підлягає періодичному спільному моніторингу з боку українських органів влади, НУО, міжнародних організацій та Омбудсмена з метою оцінки реалізації затверджених проектів. Звіт про виконання Плану дій у 2016 році, підготовлений Міністерством юстиції, розміщено на сайті Міністерства – http://old.minjust.gov.ua/section/548.
Серед основних досягнень 2016 року у рамках реалізації цього документа можна відзначити внесення на розгляд Верховної Ради України та прийняття у першому читанні ратифікаційного законопроекту до Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» (Стамбульська конвенція)
(реєстр. №0119) та проекту Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» (реєстр. №5294), який
створює необхідні умови для належної реалізації вказаної Конвенції.
Також триває процес розробки рамкової Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року, в якій будуть враховані напрями Стратегії Ради Європи у сфері гендерної рівності.
Протягом 2016 року також проводилась робота із забезпечення належної коодинації процесу реалізації законодавства
та стратегічних документів з питань забезпечення рівності чоловіків і жінок. Очікується, що у першому кварталі 2017 року
Кабінет Міністрів України прийме рішення про покладення цих повноважень на одного з Віце-прем’єр-міністрів України.
Крім того, у 2016 році була розпочата реалізація Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства
в Україні на 2016 – 2020 роки, спрямованої на налагодження діалогу влади з організаціями громадянського суспільства,
передусім з питань забезпечення прав і свобод людини. Створена Координаційна рада сприяння розвитку громадянського суспільства зі статусом консультативно-дорадчого органу при Президентові України.
У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо
забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених осіб» (від 19 квітня 2016 р. №4471), спрямований на забезпечення
права внутрішньо переміщених осіб на участь у виборах та референдумах, який доопрацьовується у профільному Комітету за участі представників відповідних міністерств.
Урядом у 2016 році забезпечено створення та ведення реєстру (Єдиної інформаційної бази даних) про внутрішньо переміщених осіб (Постанова Кабінету Міністрів України від 22.09.2016 р. № 646).
Протягом 2017 року, у контексті реалізації Угоди про асоціацію актуальним залишається ухвалення Верховною Радою
України проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації із правом Європейського Союзу)» (від 20 листопада 2015 р. №3501).

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ТА ПОЛІТИКА БЕЗПЕКИ
Україна продовжує практику приєднання до заяв і виступів ЄС з міжнародних питань, у тому числі в рамках міжнародних організацій (ООН та системи її органів і установ, ОБСЄ, МАГАТЕ тощо). Загалом станом на 1 січня 2017 р. Україна
приєдналась до 4920 заяв з 5875.
У 2016 році схвалено Стратегічний оборонний бюлетень України, спрямований на забезпечення практичної реалізації
положень Воєнної доктрини України та Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України, який визначає стратегічні
й оперативні цілі оборонної реформи та очікувані результати їх досягнення з урахуванням актуальних воєнно-політичних
загроз та викликів. Бюлетень також визначає шляхи досягнення цілей оборонної реформи, активну участь у реалізації
Спільної безпекової і оборонної політики ЄС та активне співробітництво з НАТО з досягнення критеріїв, необхідних для
набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору.
У рамках імплементації Адміністративної угоди між Міністерством оборони України та Європейським оборонним агентством (ЄОА) у лютому 2016 року Стороні ЄС передано схему координації з ЄОА та перелік осіб-координаторів за напрямами діяльності Агентства.
Також з метою розвитку практичного співробітництва з ЄОА Міністерство оборони України направило звернення щодо
зацікавленості взяти участь в діяльності багатонаціональних проектів під егідою цієї організації: Технічна стандартизація
(Material Standardisation); Єдине європейське небо (Single European Sky); Протидія саморобним вибуховим пристроям
(Counter-IED); Європейський авіатранспортний флот (European Air Transport Fleet) (у довгостроковій перспективі).
У червні 2016 року підписано Ноту про приєднання Міністерства оборони України до Технічної угоди між Міністерством
національної оборони Республіки Польща, Міністерством оборони Словацької Республіки, Міністерством оборони Угорщини та Міністерством оборони Чеської Республіки стосовно їх співробітництва в рамках Бойової тактичної групи Європейського Союзу, сформованої країнами Вишеградської четвірки. З підписанням Ноти завершено нормативно-правове
врегулювання досягнутих домовленостей, загальних зобов’язань, принципів та процедур, згідно з якими сили та засоби
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Збройних Сил України визначеним складом беруть участь у оперативному чергуванні БТГ ЄС В4. Підрозділи Збройних Сил
України у другому півріччі 2016 року здійснювали оперативне чергування у складі БТГ ЄС під проводом Великої Британії.
За сприянням Європейського безпекового та оборонного коледжу у жовтні 2016 року проведено орієнтаційний курс
спільної політики безпеки і оборони Європейського Союзу на базі Національного університету оборони України імені
І.Черняховського. Участь в зазначеному курсі взяли 300 представників України.

Ратифікація Статуту
Міжнародного
кримінального суду
Законом України «Про внесення змін до Конституції
України (щодо правосуддя)» (№1401-VIII) передбачено, що
Україна може визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на умовах, визначених Римським статутом
Міжнародного кримінального суду.
Відповідним положенням доповнено статтю 124 Основного Закону.
Політичний діалог Україна – ЄС залишається на високому рівні, відбувається в рамках усіх існуючих механізмів. Забезпечено скоординованість підходів України та ЄС щодо оцінки та засудження дій Росії проти міжнародного миру й безпеки,
а також вжиття відповідних заходів протидії.
Зусилля Української Сторони мають бути сконцентровані на подальшому реформуванні правоохоронних органів, пенітенціарної системи, здійсненні комплексних заходів з децентралізації.
Важливим завданням залишається удосконалення законодавства щодо протидії дискримінації та гендерної рівності,
зокрема шляхом внесення відповідних змін до Трудового кодексу України та ратифікації Стамбульської конвенції.
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РОЗДІЛ ІIІ
ЮСТИЦІЯ, СВОБОДА ТА БЕЗПЕКА
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Безпосереднє встановлення безвізового режиму не передбачене Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. Тим не менше, у статті 19 Угоди зазначається необхідність виконання Плану дій з лібералізації ЄС візового режиму для України
(далі - План дій).
У листопаді 2010 р. Україна отримала План дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України.
Протягом виконання Плану дій Україна виконала всі необхідні 144 критерії у сферах безпеки документів, боротьби
з організованою злочинністю, міграції, управління кордонами, захисту прав та свобод людини. У рамках реалізації цих
критеріїв було прийнято близько 150 законів та підзаконних актів, які успішно імплементуються.
Результатом цієї роботи стало внесення ЄК на розгляд Європарламенту та Ради ЄС законодавчої ініціативи про внесення України в список безвізових країн.
Довідково: Єврокомісія підтвердила, що Україна виконала всі критерії для кожного з чотирьох блоків другої фази
Плану дій, і ЄК представить законодавчу пропозицію внести зміни в регламент (EC) №539/2001 щодо внесення України в список безвізових країн (короткострокові – до 90 днів). 17 литопада 2016 р. Комітет постійних представників
(COREPER) схвалив рішення про початок підготовки рішення про скасування візового режиму для громадян України.
Відповідно до статті 15 Угоди, Сторони домовились співпрацювати з метою забезпечення належного рівня захисту персональних даних відповідно до найвищих європейських та міжнародних стандартів.
Так, Законом України «Про захист персональних даних» повноваження щодо контролю за додержанням законодавства
про захист персональних даних покладено на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
В структурі Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини функціонує окремий підрозділ з питань захисту персональних даних, серед основних функцій якого – здійснення контролю за дотриманням прав людини у
сфері захисту персональних даних, розгляд скарг громадян та вжиття заходів щодо поновлення їхніх прав у сфері захисту
персональних даних, перевірка володільців персональних даних.
Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради У країни з прав людини на постійній основі здійснюєть моніторинг застосування законодавства з питань захисту персональних даних, за результатами якого вживаються необхідні заходи.
Зокрема, на регулярній основі проводяться навчальні лекції для професійних та цільових груп з питань практичного
застосування положень законодавства у сфері захисту персональних даних.
Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за підтримки Офісу Ради Європи в Україні та
сприяння Українського католицького університету також реалізується проект «Школа захисту персональних даних», яка
являє собою триденний курс для цільових груп.Навчання в рамках цього проекту вже пройшли представники телекомунікаційних компаній, банківського сектору, військовослужбовці, працівники медичної сфери.
Крім того, створена робоча група, у рамках якої здійснюється напрацювання змін та доповнень до Закону України «Про
захист персональних даних» з метою ліквідації законодавчих прогалин, які були виявлені при застосуванні на практиці
цього Закону та гармонізації із законодавством України про доступ до публічної інформації.
Відповідно до статті 16 Угоди про асоціацію, Україна зобов’язалася працювати над подоланням причин нелегальної
міграції та торгівлі людьми, забезпечувати права на притулок й сприяти інтеграції мігрантів, ліпше управляти кордонами.
У 2016 році у сфері міграції та притулку:
- Забезпечено права осіб, які визнані біженцями в Україні (документування із правильними установчими даними).
- Встановлено механізм невідкладного розгляду справ про примусове видворення іноземців та осіб без громадянства
або забезпечення передачі іноземців та осіб без громадянства відповідно до міжнародних договорів про реадмісію.
Довідково: Внесено зміни до Кодексу адміністративного судочинства України щодо розгляду судами позовів про
примусове видворення або щодо затримання з метою ідентифікації та забезпечення примусового видворення
іноземців та осіб без громадянства або забезпечення передачі іноземців та осіб без громадянства відповідно до
міжнародних договорів України про реадмісію (від 04 лютого 2016 р. №991-VIII).
- Поліпшено судовий захист іноземців та осіб без громадянства та оформлення цій категорії осіб, яка звільняється з
пункту тимчасового розміщення біженців, посвідок на постійне чи тимчасове проживання.
Довідково: Прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення
положень судового захисту іноземців та осіб без громадянства і врегулювання окремих питань, пов’язаних з протидією нелегальній міграції» (від 19 травня 2016 р. №1379-VIII).
- Запущено онлайн-систему оформлення і видачі іноземцям та особам без громадянства віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію.
Довідково: В низці посольств та консульських установ України за кордоном із 29 червня 2016 року запроваджено
електронну систему видачі віз (ІТС «Віза»), що дозволяє реєстрацію візового клопотання он-лайн та призначення
дати подачі документів в установі безпосередньо через сайт http://visa.mfa.gov.ua.
- Завершується підготовка введення в експлуатацію пункту тимчасового розміщення біженців у м. Яготині Київської
області.
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Довідково: Пункт зареєстрований як юридична особа, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах
Казначейства. Наказами ДМС затверджено Положення про пункт, його структуру та штатний розпис.
- За підсумками дев’ятого засідання Спільного комітету з питань реадмісії «Україна – ЄС», яке відбулось 3 серпня 2016
р., Сторони констатували високий рівень ефективності виконання Угоди про реадмісію між Україною та ЄС, зокрема було
відзначено, що частка повернень осіб в Україну перевищує 80 %, що засвідчує, що виконання Угоди Україною є одним із
найефективніших у порівнянні з виконанням аналогічних Угод між ЄС та іншими державами. Протягом 2016 року продовжувалась робота із підготовки до підписання двосторонніх імплементаційних протоколів з державами-членами ЄС,
відповідно до вказаної Угоди, зокрема з Польщею, Бельгією, Люксембургом, Нідерландами, Португалією, Словаччиною,
Угорщиною, Румунією, Мальтою, Італією, Францією, Німеччиною, Литвою, Латвією, Фінляндією.
У сфері управління кордонами у 2016 році:
- створено умови для підвищення безпеки державного кордону та запровадження найкращих європейських практик
інтегрованого управління кордонами в Україні.
Довідково: Затверджено План заходів щодо реалізації Концепції інтегрованого управління кордонами (Розпорядження КМУ від 31 серпня 2016 р. №626-р.)
- підписано Протокол про організацію спільного патрулювання українсько-румунського державного кордону та Протокол про обмін статистичною та аналітичною інформацією (у травні 2016 р.), реалізація якого забезпечує поліпшення
управління українсько-румунським державним кордоном.
- Продовжено демаркацію українсько-білоруського державного кордону та українсько-молдовського державного кордону.
Довідково: На українсько-білоруському державному кордоні в рамках проведення демаркації станом на 31 грудня
2016 р. винесено на місцевість 404 км лінії державного кордону, визначено 977 місць установлення прикордонних
знаків. Станом на 31грудня 2016 р. на українсько-молдовському державному кордоні винесено на місцевість 1222 км
(100%) лінії державного кордону, у тому числі 452 км на центральній (придністровській) ділянці, та встановлено
4198 прикордонних знаків.
- Створено умови для підвищення безпеки та боротьби з транснаціональною організованою злочинністю на українсько-молдовському кордоні.
Довідково: Відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Республіки Молдова (постанова КМУ від
08.08.2016 р. №511), інформація між прикордонними відомствами передаватиметься з метою забезпечення безпеки спільного кордону, запобігання та боротьби з транснаціональною організованою злочинністю, міжнародним
тероризмом та його фінансуванням в режимі реального часу через захищені канали зв’язку.
- Триває підключення пунктів пропуску через державний кордон до баз даних Інтерполу.
Довідково: Під’єднано 123 пункти пропуску (з них за 4 квартал 2016 року – 82), завдяки чому перевірка на кордоні
тепер відбувається в режимі реального часу
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- Встановлено біометричне обладнання для високого рівня прикордонного контролю у 157 пунктах пропуску на першій лінії та у 97 пунктах на другій лінії.
У сфері боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму:
Законодавче та інституційне забезпечення системи боротьби з відмиванням (легалізацією) доходів, отриманих злочинним шляхом, та з фінансуванням тероризму в цілому відповідає міжнародним стандартам.
Разом з цим, на постійній основі продовжується робота із врахування, зокрема, рекомендацій FATF. З цією метою у
2016 році була схвалена Стратегія реформування системи звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення (Розпорядження КМУ від 23 серпня 2016 р.), розроблена з урахуванням рекомендацій та звіту
експертів місії Міжнародного валютного фонду від 17 березня 2016 р.
Затверджено Критерії ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування
тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення (Наказ Міністерства фінансів від 8 липня
2016 р. №584).
Схвалено шість постанов Національного банку України щодо проведення оцінки ризиків використання банку, здійснення перевірок банків, форм звітності відповідно до рекомендацій МВФ, перевірки інформації про операції, здійснення
моніторингу небанківськими фінансовими установами.
У сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків у 2016 році було:
- Посилено контроль за обігом лікарських засобів, які мають у своєму складі наркотичні засоби (Постанова КМУ від 24
лютого 2016 р. №128).
- Припинено діяльність нарколабораторії та мережі з розповсюдження її продукції з метою отримання коштів для здійснення діяльності МТО «Хізбалла».
Триває погодження проекту Плану заходів з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період
до 2020 року.
У сфері протидії торгівлі людьми:
- Визначено конкретні заходи з протидії торгівлі людьми, окреслено обов’язки і напрями відповідної роботи.
Довідково: Затверджено Державну соціальну програму протидії торгівлі людьми на період до 2020 року (Постанова
КМУ від 24 лютого 2016 р. №111).
- Посилено спроможність захисту осіб, які постраждали від торгівлі людьми, осіб із груп ризику, особливо дітей та молоді.
Довідково: МВС та МОМ розроблено план співпраці в рамках реалізації проекту «Протидія торгівлі дітьми та
молоддю в Україні на 2015-2020 роки».
- Створено правові та організаційні засади протидії кіберзагрозам із урахуванням практики провідних держав-членів
НАТО та ЄС.
У сфері боротьби корупцією:
Створено систему нових антикорупційних органів:
- Національне антикорупційне бюро України
Повноцінне функціонування НАБУ розпочалося у грудні 2015 р. після обрання Антикорупційного прокурора керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
За результатами відкритих конкурсів в Національному
антикорупційному бюро працюють 537 працівників, з них
200 – детективи.
Згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України» максимальний штат центрального та територіальних управлінь складає 700 осіб. Триває конкурсний відбір кандидатів на посади детективів Національного антикорупційного бюро України.
Утворено три територіальних управління Бюро – у Львові, Одесі та Харкові.
Національним антикорупційним бюро разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою відкрито 280 кримінальних проваджень, 71 особі повідомлено про підозру, 47 кримінальних справ спрямовано до суду.
У рамках двосторонньої співпррації з ЄС 19 жовтня 2016 р. НАБУ і Європейське управління з боротьби з шахрайством
(OLAF) підписали Угоду про співпрацю, яка передбачає проведення спільних слідчих дій та обмін інформацією щодо шахрайства або порушень, що впливають на бюджет ЄС та можуть зашкодити його фінансовим інтересам.
- Завершено формування нормативно-правової бази діяльності та повного складу Спеціалізованої антикорупційної
прокуратури (САП).
Довідково: Затверджено Положення про САП (Наказ Генеральної прокуратури від 12 квітня 2016 р. №149). Внесено
зміни до Закону України «Про прокуратуру» щодо не поширення вимоги про стаж роботи на посаді прокурора не
менше п’яти років для прокурорів САП (від 18 лютого 2016 р. №1020-VIII).
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- Створено правові передумови для функціонування спеціального антикорупційного суду.
Довідково: Внесено зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (від 02 червня 2016 р. №1402-VIII) щодо
створення Вищого антикорупційного суду як суду першої інстанції з розгляду окремих категорій справ – які розслідуються Національним антикорупційним бюро та супроводжуються Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Рішення Вищого антикорупційного суду можуть переглядатися лише Верховним судом України. Протягом
дванадцяти місяців з дня набрання чинності закону, який визначить спеціальні вимоги до суддів цього суду, має
бути створений Вищий антикорупційний суд та проведено конкурси на посади суддів цього суду.
- Розпочато повноцінну роботу Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).
Довідково: 15 серпня 2016 року НАЗК розпочало повноцінну роботу (Рішення НАЗК від 14 серпня 2016 року №1).
Ухвалено та реалізується план невідкладних заходів із
започаткування роботи НАЗК. Для забезпечення належного функціонування Агентства передбачено видатки у
Державному бюджеті України на 2017 рік:
- призначено чотирьох з п’яти членів Національного агентства з питань запобігання корупції;
- забезпечено доступ НАЗК до дев’яти (з 22 необхідних) реєстрів та інформаційних баз державних органів. Триває процес укладення договорів про забезпечення доступу НАЗК до
інших реєстрів.
- затверджено Методичні рекомендації щодо дотримання правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів,
Методичні рекомендації щодо передачі в управління підприємств та/або корпоративних прав з метою запобігання конфлікту інтересів;
- затверджено всі нормативно-правові акти, необхідні для належної релазіації Закону України «Про політичні партії в
Україні», зокрема форму звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, порядок його подання до Національного агентства та положення про аналіз такого звіту;
- затверджено розподіл коштів, виділених з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичних партій у 2016 році, між політичними партіями, на підтримку виборчих списків яких під час останніх позачергових виборів
народних депутатів України 2014 року у єдиному загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі було подано
не менше п’яти відсотків дійсних голосів виборців;
- започатковано роботу електронної системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції».
Довідково: Прийнято Закон України «Про впровадження електронного декларування» (від 15 березня 2016 р. №1022VIII). 01 вересня 2016 р. прийнято в постійну (промислову) експлуатацію інформаційно-телекомунікаційну систему
«Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування». 30 жовтня 2016 завершився перший етап подачі декларацій за 2015 рік для осіб, що займають відповідальне
та особливо відповідальне становище. За 2016 рік подано всього 135 949 е-документів, з них - 107 050 щорічних декларацій посадовців державної служби та органів місцевого самоврядування за 2015 рік (у тому числі виправлених
– 20 334). Ці, а також усі інші суб’єкти декларування у період з 1 січня до 31 березня 2017 р. подаватимуть декларації
за 2016 рік.
- утворено Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та забезпечено проведення конкурсу та обрання Голови Національного агентства (Постанова КМУ від 24 лютого 2016 р. №104).
Довідково: 11 червня 2016 р. набув чинності Закон України від 18 лютого 2016 р. №1021-VIII, який удосконалює засади
діяльності Національного агентства, надаючи йому ширші права з управління тими активами, на які накладено
арешт у кримінальному провадженні або які конфісковані через їх незаконне походження. Також орган отримав право продавати арештоване майно у випадку, якщо його тривале зберігання призводить до зменшення вартості
активів. Реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, буде відкрито:
У сфері судової реформи:
- Забезпечено деполітизацію та незалежність судової влади, підвищено професійні стандарти судочинства та забезпечено попередження етичних і корупційних ризиків.
Довідково: Прийнято Закон України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» (від 02 червня
2016 р. №1401-VIII), яким, зокрема: усунуто Верховну Раду України з процесу призначення суддів, введено безстроко-

19
ве призначення суддів за поданням Вищої ради правосуддя, підвищено вимоги до суддівського корпусу, підвищено
відповідальність суддів шляхом обмеження імунітету лише до функціонального. З метою реалізації нових положень
Конституції України щодо правосуддя та продовження виконання запланованих етапів судової реформи прийнято
Закон України «Про судоустрій і статус суддів» (від 02 червня 2016 р. № 1402-VIII). Верховний Суд України має розпочати роботу у 1 півріччі 2017 р. Оголошено конкурс на зайняття вакантних посад суддів. Районні, міжрайонні,
районні у містах, міські, міськрайонні суди продовжують здійснювати свої повноваження до утворення та початку
діяльності місцевого окружного суду, юрисдикція якого розповсюджується на відповідну територію. Також прийнятим законом передбачається проведення моніторингу способу життя судді, а також подання ним щорічно до 1
лютого декларації доброчесності та декларації родинних зв’язків; утворюється Громадська рада доброчесності із
правозахисників та журналістів, яка сприятиме Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні відповідності судді (кандидата на посаду) критеріям професійної етики та доброчесності.
- Створено правове підґрунтя для незалежності судової влади і її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності суспільству.
Довідково: 21 грудня 2016 р. прийнято Закон України «Про Вищу раду правосуддя» (від 23.09.2016 р. № 5180). Законопроект визначає статус, повноваження та організацію роботи Вищої ради правосуддя, яка є головним органом
в питаннях суддівської кар’єри, має право приймати рішення про призначення, звільнення та переведення суддів,
надавати дозвіл на їх затримання, арешт, відсторонення.
- Створено правові умови для оновлення суддівського корпусу відповідно до суспільних очікувань і згідно з європейськими стандартами, а також для належного функціонування прокуратури, адвокатури та системи виконання судових
рішень, розпочато процес формування нового складу Верховного суду України.
Довідково: Прийнято Закон України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» (від 02 червня
2016 р. № 1401-VIII). Законом прокуратуру позбавлено низки функцій, решту докорінно змінено, визначено повноваження прокуратури, які, зокрема, забезпечать більш ретельне і якісне досудове розслідування. 30 вересня 2016 р.
набрали чинності більшість нових положень Конституції України стосовно функцій прокуратури. 12 травня 2016
р. прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Генеральної
прокуратури» (від 12 травня 2016 р. №1355-VIII), що забезпечує незалежність прокурорської діяльності за допомогою органів самоврядування та посилює відповідальність прокурорів. Тривають конкурси на зайняття вакантних
посад керівників місцевих прокуратур.
- З метою встановлення європейських стандартів виконання рішень суду, оптимізації стадій виконавчого провадження і
строків проведення виконавчих дій прийнято Закони України «Про виконавче провадження» (№1404-VIII) та «Про органи
та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» (№1403-VIII). Закони спрямовані на
проведення структурної реформи виконання рішень судів, їхніми положеннями запроваджено змішану систему виконання рішень – за допомогою приватних та державних виконавців. Дані положення законів набули чинності 5 січня 2017 року.
Наразі Міністерство юстиції закінчило усі підготовчі процедури для запуску нової професії – приватних виконавців:
- Забезпечено умови дотримання верховенства права і права громадян на справедливий суд.
Довідково: Відкрито 434 бюро правової допомоги як відокремлені структурні підрозділи місцевих центрів з надання
безоплатної вторинної правової допомоги. Завдяки функціонуванню центрів з надання правової допомоги понад
1 673 осіб отримали виправдувальні вироки або рішення про закриття кримінального провадження. По всій території України утворено 7444 мобільних пунктів консультування та 1371 дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги. Вторинну правову допомогу (захист та представництво інтересів у судах) здійснюють
більше ніж 5000 адвокатів, відібраних на конкурсних засадах.
У сфері правової допомоги у цивільних та кримінальних справах:
- у рамках чергового засідання Підкомітету №1 «Юстиція, свобода та безпека» сторони відзначили високий рівень співробітництва між сторонами у сферах правової допомоги у цивільних та кримінальних справах;
- підписано Угоду про співпрацю між Україною та Європейською організацією з питань юстиції. Проект Закону
про ратифікацію Угоди про співробітництво з Євроюстом внесено Президентом України на розгляд ВРУ (від 29 листопада 2016 р. №0122).
- підписано Конвенцію про вибір суду, яка застосовується у міжнародних справах по відношенню до виключних угод
про вибір суду у цивільних чи торгівельних справах.
Українська сторона очікує на прийняття рішення ЄС про скасування візового режиму для громадян України.
Важливо забезпечити спільну та ефективну роботу системи новоутворених антикорупційних органів, відсутність політичного тиску на здійснення ними своєї діяльності.
Пріоритетом залишається імплементація прийнятого у 2016 р. законодавства щодо реформування судової системи.
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легка
6,2
промисловість
деревина та 6,8
паперова маса

3,6 промисловість
29,7

Структура
експорту

НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЖИМ 10,2
%
ТА ДОСТУП ТОВАРІВ НА РИНКИ
16,1
мінеральні
продукти

АПК та харчова
промисловість

23,5

металургія

машинобудування

Для спрощення експорту до ЄС та на виконання Наказу Мінфіну №1142 «Про затвердження
Видано
сертифікатів EUR. 1
Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення товару EUR.1 відповідуповноважених
Затверджено
но до Угоди про асоціацію між Україноюта ЄС, у
експортерів.
2016 році митні підрозділи Державної фіскальної
служби України видали понад 50000 сертифікатів
за формою EUR.1 на товари українського походження, що експортуються до країн ЄС. EUR.1 дозволяє товарам українського походження після їх ввезення на територію ЄС користуватися умовами преференційної торгівлі.
Утворено
Офіс
Ще одним вагомим досягненням у сфері спрощення доступу на ринки ЄС стало впровадження
інституту «уповноваженого експортера». Уповноваженим експортером може стати підприємство-експортер, юридична
особа, зареєстрована в
з просування
Україні, за винятком митного брокера, який здійснює постійні відправлення товарів на умовах угод та має право самоекспорту при
стійно оформлювати декларацію, незалежно від вартості товару. Протягом 2016 року статус уповноваженого
експортера
отримали 113 підприємств. Порядок схвалено Наказом Мінфіну №1013 «Про затвердження Порядку надання та анулюМіністерстві
вання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера».
економічного
Угода про Асоціацію, зокрема, передбачає низку заходів, направлених на захист українського
виробника та його комфортний перехід до зони вільної торгівлі з ЄС. Зокрема, з 1 січня 2016 р. Україна скасувала мита на імпорт 70 відсотків
розвитку
товарів походженням з ЄС, в той же час решта чутливих для України товарів залишається на перехідних періодах (тривалістю від 1 до 7 років) або з режимом обмежень відповідно до Графіку, встановленого у Додатку I-A
до Угоди.
і торгівлі
Для захисту особливо чутливих товарів впроваджено тарифні квоти для імпорту до України окремих видів сільськогосподарської продукції походженням з держав - членів ЄС та затверджено «Порядок контролю за використанням тарифної квоти». Відповідно до Додатку І-А Угоди Україна впроваджує тарифні квоти для імпорту в Україну цукру, свинини
та м’яса птиці з держав-членів ЄС. Це дає можливість українському виробнику адаптуватися до нових умов роботи та
протягом перехідного періоду (до 7 років з моменту підписання Угоди) облаштувати виробництво для гідної конкуренції
із європейською сільськогосподарською продукцією. Згідно з вищезгаданим Порядком, розподіл квот здійснюється без
людського втручання програмно-інформаційним комплексом, що входить до складу Єдиної автоматизованої інформаційної системи ДФС. Інформація щодо загальних обсягів та залишку невикористаної тарифної квоти щоденно оновлюється на офіційному веб-порталі ДФС України.
Урядом розроблений механізм застосування спеціальних захисних заходів, передбачених Угодою щодо окремих видів
товарів, які обкладаються експортним митом. Це дозволить Україні протягом 15 років з дати набрання чинності Угодою
застосовувати спеціальні заходи у формі додаткового збору до вивізного (експортного) мита (якщо сумарний обсяг експорту з України до ЄС по кожному визначеному коду УКТЗЕД перевищує граничний обсяг) із поступовим зниженням
розміру додаткового збору до «0» щодо шкіряної сировини, насіння соняшнику, брухту легованих чорних металів, брухту
кольорових металів та напівфабрикатів з їх використанням, сталі нержавіючої, міді на умовах згідно з Графіком, визначеним у Додатку І-D до Угоди.
Передбачено поступове анулювання ставок вивізного (експортного) мита для живої худоби та шкіряної сировини, насіння деяких видів олійних культур, брухту легованих чорних металів, брухту кольорових металів та напівфабрикатів з їх
використанням, відходів та брухту чорних металів протягом 10 років відповідно до Графіку, включеного до Додатку І-С
Угоди.

50 000+
113

2016

Серед питань, які все ще потребують вирішення - впровадження додаткового мита на легкові авто виробництва ЄС.
Проект Постанови КМУ «Про затвердження Порядку застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну легкових
автомобілів походженням з Європейського Союзу відповідно до статті 44 Угоди про асоціацію» схвалений Урядом 28
грудня 2016 р. Метою постанови є підтримка вітчизняного виробника та створення умов для розвитку автоскладального
виробництва в Україні.
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Глава 3 «Технічні бар’єри у торгівлі» спрямована на зменшення технічних бар’єрів у торгівлі та наближення українських
виробників промислової продукції до ринку ЄС. З цією метою досягнуто наступних результатів: встановлено єдині правові та організаційні засади розроблення, прийняття та застосування технічних регламентів і процедур оцінки відповідності; приведено у відповідність до вимог ЄС та СОТ національні вимоги щодо розроблення та застосування технічних
регламентів та оцінки відповідності; здійснюється поступовий перехід від обов’язкової сертифікації продукції до системи
оцінки відповідності. У січні 2016 року набув чинності Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність», у лютому - Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності».

ТЕХНІЧНІ РЕГЛАМЕНТИ ТА СТАНДАРТИ
10 лютого 2016 року набув чинності Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», яким встановлено:
- єдині правові та організаційні засади розроблення, прийняття та застосування технічних регламентів і процедур оцінки відповідності;
- здійснення оцінки відповідності відповідно до європейських вимог та положень Угоди про технічні бар’єри в торгівлі
СОТ;
- відміну централізованої реєстрації сертифікатів відповідності в державній системі сертифікації.
Закон відкриває перед українським виробником можливість проходження в Україні випробувань та отримання сертифікатів, які будуть визнаватися ЄС. Це дозволить зменшити витрати бізнесу на отримання відповідної документації,
проходження процедур сертифікації та оцінки відповідності.
Із 27 актів європейського секторального законодавства, визначених Додатком ІІІ до Угоди про асоціацію, на сьогодні в
Україні прийнято 24 технічних регламенти, з яких 22 вже є обов’язковими до застосування (стаття 56 Глави 3).
З метою спрощення умов ведення бізнесу та на виконання Законів України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» та «Про метрологію та метрологічну діяльність» прийнято 58 актів законодавства.
Відповідно до статті 56 Глави 3, на постійній основі забезпечується гармонізація національних стандартів з міжнародними і європейськими, в першу чергу тих, добровільне застосування яких є доказом відповідності продукції вимогам
технічних регламентів, аналогічних відповідним директивам Нового та Глобального підходів. Так, у 2016 році було прийнято 1443 національних стандарти, з них − 1320 національних стандартів, ідентичних міжнародним та європейським
стандартам.
Національним органом зі стандартизації та офіційним представником міжнародної організації зі стандартизації ISO і
єдиним офіційним розповсюджувачем серед підприємств України електронних та паперових копій міжнародних стандартів в Україні є Українське агентство зі стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»).
За 2016 рік національному органу стандартизації вдалося покращити результати щодо затвердження нових стандартів
та підвищення власної ефективності і фінансової стабільності.Крім того, у 2016 р. було створено 7 нових технічних комітетів стандартизації, а станом на 01.01.2017 в Україні діяло 183 технічних комітети (з них 30 - неактивні).
Для спрощення продажу стандартів був створений онлайн-магазин Українського агентства зі стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»), на сторінці якого (http://shop.uas.org.ua/) на даний час можна замовити стандарт.
Плани національного органу зі стандартизації на 2017 рік включають гармонізацію 1000 стандартів, ліквідацію заборгованості по видачі стандартів за 2014-2015рр. (наразі 1126 невиданих стандартів), набуття членства в ETSI, впровадження
порядку прийняття стандартів НАТО («Стандартизація продукції оборонного призначення»), впровадження єдиної електронної системи управління стандартами за допомогою ISO.

МЕТРОЛОГІЯ
1 січня 2016 року набрав чинності Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність», який:
- розмежовує регуляторну та наглядову діяльність у сфері метрології, що дозволяє уникнути конфлікту інтересів;
- запроваджує процедури оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів. З цією
метою протягом року було прийнято та впроваджено 3 технічні регламенти і 270 стандартів, які є доказовою базою відповідності вимірювальної техніки вимогам зазначених регламентів. Ці регламенти розроблені на основі директив ЄС, що
значно спрощує експорт засобів вимірювальної техніки на ринки ЄС;
- зменшує вдвічі кількість категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці (з 160 до 80).
У рамках практичної реалізації Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» було розроблено і затверджено 22 постанови Кабінету Міністрів України та видано 14 наказів Мінекономрозвитку.
З метою комплексного розвитку метрологічної системи України видано постанову Кабінету Міністрів України від 28
грудня 2016 р. №1041 «Про затвердження Програми розвитку еталонної бази на 2018-2022 роки».
У 2016 році проведено 12 звірень державних первинних еталонів з національними еталонами інших держав, що підтверджується наявністю 259 СМС-рядків, які декларують калібрувальні та вимірювальні можливості державних первинних еталонів на сайті Міжнародного бюро мір та ваг та свідчать про визнання цих еталонів відповідно до Угоди про взаємне визнання національних еталонів і сертифікатів калібрування й вимірювання (СІРМ MRA).
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З 01.01.2018 — технічні
регламенти замість
23 обов’язкової сертифікації

з них
обов’язкових

Відповідно до Плану науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, Мінекономрозвитку у сфері метрології у
Створено Національний
національних
2016 році завершено роботи з удосконалення 2 державних первинних еталонівФонду
(державного
первинного еталона одиниорган
стандартизації
ці електричного опору ДЕТУ 08-02-98 та державного первинного еталона одиниць
електричної
потужності і коефіцієнта
стандартів
гармонізовані
ЗаДЕТУ
9 місяців
потужності
08-08-02). 2016 року

прийнято 609
гармонізованих
стандартів.
ПІДГОТОВКА
ДО ПІДПИСАННЯ

75
%

АСАА

з міжнародними
та європейськими

Підписання Угоди між Україною та ЄС
щодо оцінки відповідності та прийнятності
продукції (АСАА) для трьох
пріоритетних секторів промислової продукції
низьковольтне
обладнання

Право на маркування СЕ

електромагнітна
сумісність

безпека
машин

Уникнення подвійної сертифікації

Відповідно до статті 57 Глави 3 започатковано процес перевірки стану наближення українського законодавства до законодавства ЄС з метою підписання Угоди між Україною та ЄС щодо оцінки відповідності та прийнятності промислової
продукції (АСАА) для трьох пріоритетних секторів промислової продукції - низьковольтного обладнання, електромагнітної сумісності, безпеки машин.
У рамках триваючого процесу оцінювання української інфраструктури якості в трьох вищезазначених пріоритетних
секторах української промисловості з боку ЄС з метою укладення Угоди АСАА проведено 2 спільних засідання із представниками Європейської Комісії щодо визначення ступеня готовності української системи технічного регулювання до
офіційного оцінювання.
Передано на розгляд Стороні ЄС тексти 7 Законів України та 3 Технічних регламентів та порівняльні таблиці відповідності стану Технічних регламентів положенням відповідного законодавства ЄС. Сторона ЄС продовжує розгляд їх відповідності положенням актів законодавства ЄС (очікується, що позицію Сторони ЄС буде висловлено у березні 2017 року).
З прийняттям горизонтального та секторального законодавства, визначеного зобов’язаннями України за Угодою про
асоціацію, Україна продемонструвала значний прогрес у реформуванні сфери технічного регулювання, стандартизації,
метрології, оцінки відповідності, акредитації та ринкового нагляду згідно з нормами права та практикою ЄС.
Реалізовані заходи значною мірою наблизили систему технічного регулювання України до європейських норм, що
створило передумови для укладення Угоди АСАА з ЄС.
З огляду на зазначене, Україна має всі підстави очікувати позитивного висновку Єврокомісії за результатами перевірки інституційної та законодавчої складових системи технічного регулювання і, як результат, підписання Угоди АСАА для
перших трьох секторів у 2017 році.
Пріоритетом подальшої роботи є досягнення відповідності з вимогами ЄС в інших секторах регулювання промислової
продукції (згідно з Додатком ІІІ УА), що дозволить розширити Угоду АСАА на наступних етапах.

ення доступу
ринку
єс
САНІТАРНІ
ТА ФІТОСАНІТАРНІ ЗАХОДИ
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Санітарні та фітосанітарні заходи

Базове

законодавство

Відповідно до Глави 4 «Санітарні та фітосанітарні заходи», Україна повинна запровадити еквівалентну європейській
систему контролю за якістю та безпечністю харчової продукції, що дозволить значно зменшити нетарифні бар’єри та обмеження для українського експорту сільськогосподарської та харчової продукції на ринку ЄС.
«Про побічні продукти
«Про
основні принципи
На виконання статті 64 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС Урядом схвалено проект Всеохоплюючої стратегії імплетваринного
походження,
та
вимоги
до безпечності
ментації
законодавства
у сфері санітарних та фітосанітарних заходів, якою визначено
графік систематичної
нормативно-правової
адаптації
законодавства у сфері санітарних та фітосанітарних заходів доне
законодавства
ЄС (Розпорядження
призначені
для
та якості
харчових
КМУ від 24 лютого 2016 р. №228-р). Згідно з процедурою, передбаченою Угодою про асоціацію, Стратегію буде передано
споживання
людиною»
на розгляд продуктів»
Підкомітету з управління санітарними та фітосанітарними заходами на
його першому засіданні,
дата провеВерховна Рада України
дення якого узгоджується з Єврокомісією.
В рамках імплементації Всеохоплюючої стратегії імплементації законодавства у сфері санітарних та фітосанітарних заходів Урядом були зроблені такі основні кроки:
«Всеохоплююча стратегія
- Прийнято ряд законодавчих актів для забезпечення впровадження базових принципів європейської системи безпечУгода
ності
харчових продуктів, зокрема контроль безпечності «від лану до столу»: Закон України «Про
основні принципи та
імплементації
вимоги
до
безпечності
та
якості
харчових
продуктів»,
Закон
України
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів
про
законодавства
у сфері
України щодо харчових продуктів», Закон України «Про внесення змін до деяких законів України з питань ідентифікації
санітарних
та
та реєстрації тварин». Так, Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості
харчових продуктів»
асоціацію
Кабінет
Міністрів
України
(набрав чинності 20 вересня 2015 р.) передбачає обов’язкове впровадження операторами ринку міжнародної системи
фітосанітарних заходів»
контролю за безпечністю та якістю харчових продуктів – Hazard Analysis and Critical Control Points (НАССР).

Обов'язкове впровадження НАССР

(міжнародна система контролю за безпечністю та якістю
харчових продуктів – Hazard Analysis and Critical Control Points)
2017
молокозаводи,
бойні

2018
соки
та цукерки

2019
всі малі
підприємства

- Узгоджено поводження з продуктами
тваринного
походження, які належать
до категорії
II, а також використання
орСтворено
Державну
службу
України
з питань
ганічних добрив та покращувачів ґрунту, утворених в результаті оброблення, переробки побічних продуктів тваринного
походження, з вимогами законодавства
ЄС (внесено зміни до Закону України «Про побічні продукти тваринного похоквітень безпечності харчових продуктів та захисту
дження, що не призначені для споживання людиною»).
2016
- Розроблено проект
Закону споживачів
України «Про вимоги до (Держпродспоживслужба)
предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами»
(реєстр. №4611), який врегульовує питання обігу предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами; створення
державних реєстрів речовин, дозволених для використання у виробництві предметів та матеріалів; маркування
вперше
побічні
предметів
експортувалита матеріалів, що контактують з харчовими продуктами.
продукти
у- 2016
році!
Підготовлено до другого читання проект Закону України «Про державний контроль, що здійснюється з метою перевірки відповідності законодавству про харчові продукти та корми, здоров’я та благополуччя тварин» (реєстр. №0906),
який гармонізує законодавство України щодо державного нагляду (контролю) у сфері безпечності та якості харчових
продуктів, кормів, здоров`я і благополуччя тварин відповідно до Регламентів ЄС № 854/2004, № 882/2004, № 669/2009 та
Директиви Ради ЄС № 97/78/EC.

Маємо дозвіл на експорт

молоко

мед

м’ясо

яйця

риба

жаб'ячі

равлики

тваринного

Здійснено заходи щодо завершення утворення компетентного органу у сфері санітарних та фітосанітарних заптиці
лапки
походження
ходів, який почав свою роботу 6 квітня 2016 року, та підвищення його інституційної спроможності:
- затверджено структуру Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;
- прийнято рішення про забезпечення фінансування Держпродспоживслужби (Розпорядження КМУ від 27 січня 2016
р. №76-р).

українських
13
19
2
1
виробників
Керівника структурного
підрозділу Держпродспоживслужби,
відповідального
за питання європейської
інтеграції,
риба
яйця
колаген вимолоко
значено контактним пунктом Української Сторони для обміну інформацією та розгляду запитів у рамках виконання
експортують
Угоди у частині санітарних
та фітосанітарних заходів (Постанова КМУ від 24 лютого 2016 р. №198).
49
7
5
1
Також у 2016 р. відбулося розширення доступу на ринки ЄС для продукції тваринного походження з України. Зокредо
ЄС
ма, у січні 2016 p. Україна отримала дозвіл на експорт до ЄСмед
молочної продукції.
Починаючи
з другого
півріччя
2016
м’ясо птиці
равлики
кишкова
сировина

277

року, українські підприємства розпочали експорт молочної продукції до ЄС. На кінець 2016 р. 13 підприємств пройшли перевірку та отримали право на експорт молочної продукції до ЄС. Для багатьох підприємств право експортувати на ринок ЄС – це серйозна перевага також на інших ринках збуту. Загалом у 2016 р. 277 українських виробників
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квітень
2016

вперше
експортували
у 2016 році!

молоко

безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів (Держпродспоживслужба)

Маємо дозвіл на експорт
мед

м’ясо
птиці

яйця

риба

жаб'ячі
лапки

равлики

побічні
продукти

тваринного
походження

сільськогосподарської та харчової продукції тваринного походження мали право експортувати свою продукцію на європейський ринок, зокрема – 97 з них харчові та 180 нехарчові продукти тваринного походження.
Із прийняттям базового законодавства щодо безпечності харчових продуктів та ідентифікації тварин (Закон України
«Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів») в Україні розпочато запровадження осриба «від лану до
яйця
колаген
новного принципу законодавства ЄС у цій сфері — контрольмолоко
безпечності продукції
столу».
Разом з тим, проблемним аспектом процесу адаптації законодавства є затримка прийняття Верховною Радою України
законопроекту №0906 «Про державний контроль, що здійснюється з метою перевірки відповідності законодавству про
безпечність та якість харчових продуктів і кормів, здоров’я та благополуччя тварин».
м’ясохарчової
птиці продукції
равлики
кишкова сировина
З метою гармонізації української системи контролю за якістюмед
та безпечністю
з європейською
системою, у 2017 р. та наступних роках необхідно забезпечити подальшу реалізацію заходів, передбачених Всеохоплюючою
стратегією з імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи), зокрема в частині:
- реформування системи державного контролю безпечності харчових продуктів, кормів та побічних продуктів тваринного походження відповідно до актів права ЄС;
- встановлення вимог до виробництва та обігу новітніх харчових продуктів, харчових добавок, предметів і матеріалів,
що контактують з харчовими продуктами;
- вдосконалення законодавства про надання споживачам інформації про харчові продукти;
- реформування механізму державного регулювання виробництва та обігу кормів;
- вдосконалення законодавства про ГМО в харчових продуктах і кормах;
- вдосконалення механізму державного регулювання виробництва та обігу ветеринарних препаратів;
- перегляду максимальних рівнів залишків ветеринарних препаратів, пестицидів та агрохімікатів, а також забезпечення
ефективного моніторингу за такими залишками;
- вдосконалення законодавства про здоров’я та благополуччя тварин;
- поліпшення епізоотичного стану в Україні, боротьба з інфекційними та іншими захворюваннями серед тварин, вдосконалення відповідного законодавства;
- поліпшення фітосанітарного стану в Україні та забезпечення захисту здоров’я рослин, вдосконалення відповідного
законодавства.
Також необхідно прискорити процес погодження зі Стороною ЄС Всеохоплюючої стратегії з імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) та прийняття рішення про її схвалення на двосторонньому рівні Україна-ЄС.
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