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РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА: ЩЕ ОДИН
КРОК ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ

Парламентська експертна група з європейської
інтеграції (ПЕГ) - незалежна експертна спільнота,
створена ГО Фундація «Відкрите суспільство» з
метою сприяти виконанню Угоди про асоціацію між
Україною та Європейським Союзом, впливаючи на
якість законотворчого процесу.

ǣǲǶ ǭǺǭǸȒǿǵȄǺǵǶ ǻǰǸȌǱ ǼȒǱǰǻǿǻǯǸǲǺǻ ǯ ǽǭǹǷǭȂ
ǼǽǻǲǷǿȀ ©ǜǽǻǴǻǽȒǾǿȉ ǿǭ ǼȒǱǴǯȒǿǺȒǾǿȉ ǴǭǷǻǺǻǱǭǯǾǿǯǭ
ǱǸȌ ȐǯǽǻǼǲǶǾȉǷǻȓ ȒǺǿǲǰǽǭȃȒȓ ǠǷǽǭȓǺǵª, Ȇǻ ǯǵǷǻǺȀȐǿȉǾȌ
ǡȀǺǱǭȃȒȐȋ ©ǏȒǱǷǽǵǿǲ ǾȀǾǼȒǸȉǾǿǯǻª Ǵǭ ǼȒǱǿǽǵǹǷǵ Black
Sea Trust for Regional Cooperation.
ǜǻǰǸȌǱǵ, ǯǵǾǸǻǯǸǲǺȒ ǯ ȃȉǻǹȀ ǹǭǿǲǽȒǭǸȒ, ǯȒǱǻǮǽǭǳǭȋǿȉ
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ǼǻǴǵȃȒȐȋ Black Sea Trust, the German Marshall Fund,
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У листопаді 2016 року український парламент прийняв низку
законів, які удосконалюють регуляторний клімат. Закон «Про
особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю)
у сфері господарської діяльності» (1707-VIII), розроблений для
збалансування завдань дерегуляції та захисту прав споживачів,
імплементації актів права ЄС. Раніше запроваджений глобальний
мораторій на перевірки створював ризики виконання Угоди про
асоціацію Україна-ЄС та обмежував інтереси експортерів. Про це
експерти ПЕГ попереджали* ще в серпні 2015 року. У прийнятому
законі зроблено вичерпний перелік обставин для проведення
перевірок та органів-регуляторів, а також контролюючих органів.
Більше прозорості перевіркам додасть закон «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення
законодавства у сфері державного нагляду (контролю» (1727VIII), який передбачає, зокрема, створення інтегрованої системи
державного нагляду (контролю) з інформацією про всі проведені
заходи, а також запровадження єдиного порядку стягнення
адміністративно-господарських санкцій.
Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(щодо усунення адміністративних бар'єрів для експорту
послуг)» (1724-VIII) спрощує зовнішньоекономічну діяльність
малого та середнього бізнесу. Договори можливо буде укладати в
електронній формі, або шляхом прийняття публічної оферти, а
також надавати банку лише англійський текст договору.
Скасовуються вимоги щодо наявності акту виконаних робіт для
підтвердження банківських операцій, переглядаються умови
валютного контролю.
*«Ідеї з Ради: мораторій на перевірки бізнесу, що зриває
виконання Угоди про асоціацію», Європейська правда,
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/08/4/7036586/
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ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ: ПОВІЛЬНО, АЛЕ РУХАЄМОСЯ

ơ ƹƶƿǀƼƽƮƲǓ ưƲƮƹƼƿǍ ƽƾƶƷƻǍǀƶ ƲưƮ ƵƮƸƼƻƼƽƾƼƳƸǀƶ ǇƼ
ƿǀƼƿǁǌǀǊƿǍƮƹǊǀƳƾƻƮǀƶưƻƼƱƼƳƻƳƾƱƼƽƼƿǀƮǅƮƻƻǍ
ƕƮƸƼƻ ơƸƾƮǔƻƶ «Про внесення змін до статті 8 Закону
України «Про альтернативні види палива» (1713-VIII)
ƿƽƾƼǇǁǑǁƺƼưƶƽƾƼưƮƲƴƳƻƻǍƽǓƲƽƾƶǑƺƻƶǄǊƸƼǔƲǓǍƹǊƻƼƿǀǓǁ
ƿǂƳƾǓ ƯǓƼƹƼƱǓǅƻƶǃ ưƶƲǓư ƽƮƹƶưƮ ƿƸƮƿƼưǁǌǅƶ ưƶƺƼƱǁ ƽƾƼ
ưƳƲƳƻƻǍ ƾƳǑƿǀƾǁ ưƶƾƼƯƻƶƸǓư ƾǓƲƸƶǃ ƯǓƼƹƼƱǓǅƻƶǃ ưƶƲǓư
ƽƮƹƶưƮǀƮƯǓƼƱƮƵǓư
ƕƮƸƼƻ «Про внесення змін до Закону України «Про
альтернативні джерела енергії» ǇƼƲƼ ưǓƲƻƳƿƳƻƻǍ
ǀƳƽƹƼưƶǃ ƻƮƿƼƿǓư ƲƼ ƼƯƹƮƲƻƮƻƻǍ ǍƸƳ ưƶƸƼƾƶƿǀƼưǁǑ
ưǓƲƻƼưƹǌưƮƻǓ ƲƴƳƾƳƹƮ ƳƻƳƾƱǓǔ} (1711-VIII) ƿƽƾǍƺƼưƮƻƶƷ ƻƮ
ǓƺƽƹƳƺƳƻǀƮǄǓǌ ƽƼƹƼƴƳƻǊ ƒƶƾƳƸǀƶưƶ ƃưƾƼƽƳƷƿǊƸƼƱƼ

ƝƮƾƹƮƺƳƻǀǁ ǀƮ ƞƮƲƶ ƃƟ ƽƾƼ ƵƮƼǃƼǅƳƻƻǍ ƲƼ
ưƶƸƼƾƶƿǀƮƻƻǍƳƻƳƾƱǓǔưƶƾƼƯƹƳƻƼǔƵưǓƲƻƼưƹǌưƮƻƶǃƲƴƳƾƳƹ
ƳƻƳƾƱǓǔưǓƲƽƼưǓƲƻƼƲƼƵƼƯƼưǢǍƵƮƻǊơƸƾƮǔƻƶƵƮƒƼƱƼưƼƾƼƺƽƾƼ
ƵƮƿƻǁưƮƻƻǍƓƻƳƾƱƳǀƶǅƻƼƱƼƟƽǓưǀƼưƮƾƶƿǀưƮ
ƞƮƵƼƺ Ƶ ǀƶƺ ƻƳ ƻƮƯƾƮư ƲƼƿǀƮǀƻǊƼǔ ƸǓƹǊƸƼƿǀǓ ƱƼƹƼƿǓư Ǔ Ưǁư
ƽƳƾƳƲƮƻƶƷ ƻƮ ƲƼƼƽƾƮǄǌưƮƻƻǍ ư ƽƾƼǂǓƹǊƻƶƷ ƸƼƺǓǀƳǀ
ƵƮƸƼƻƼƽƾƼƳƸǀ mƝƾƼ ƳƻƳƾƱƳǀƶǅƻǁ ƳǂƳƸǀƶưƻǓƿǀǊ ƯǁƲǓưƳƹǊ}
(4941)ƤƳƷƵƮƸƼƻǑƼƲƻƶƺƵƸƹǌǅƼưƶǃƲƹǍƵƮƽƼǅƮǀƸǁưƮƻƻǍ
ƾƼƯƼǀƶƢƼƻƲǁƳƻƳƾƱƼƳǂƳƸǀƶưƻƼƿǀǓƜƲƾƮƵǁƽǓƿƹǍƻƳưƲƮƹƼƱƼ
ƱƼƹƼƿǁưƮƻƻǍ Ưǁư ƵƮƾƳǑƿǀƾƼưƮƻƶƷ ƮƹǊǀƳƾƻƮǀƶưƻƶƷ
ƵƮƸƼƻƼƽƾƼƳƸǀ mƝƾƼ ƳƻƳƾƱƳǀƶǅƻǓ ǃƮƾƮƸǀƳƾƶƿǀƶƸƶ ƯǁƲǓưƳƹǊ}
(4941-1)

СФЕРА ТРАНСПОРТУ: НАБЛИЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ДО ПРАВА ЄС ПРИЗУПИНЕНЕ
Комітет з питань транспорту надав негативні
висновки на два урядових законопроекти:
ǩƝƾƼƵƮƹǓƵƻƶǅƻƶƷǀƾƮƻƿƽƼƾǀơƸƾƮǔƻƶ(4593).
ǩƝƾƼưƻƳƿƳƻƻǍƵƺǓƻƲƼƲƳǍƸƶǃƵƮƸƼƻƼƲƮưǅƶǃƮƸǀǓươƸƾƮǔƻƶǁ
ƿǂƳƾǓ ƮưǀƼƺƼƯǓƹǊƻƼƱƼ ǀƾƮƻƿƽƼƾǀǁ Ƶ ƺƳǀƼǌ ƽƾƶưƳƲƳƻƻǍ ǔǃ ǁ
ưǓƲƽƼưǓƲƻǓƿǀǊƵƮƸǀƮƺƶƃưƾƼƽƳƷƿǊƸƼƱƼƟƼǌƵǁ (4683).

ƸǓƹǊƸǓƿǀǊưǓƲƿƶƹƼǅƻƶǃƻƼƾƺ
ǩƛƶƵƸƮưƶƵƻƮǅƳƻǊƻƳưǓƲƽƼưǓƲƮǑǀƳƾƺǓƻƼƹƼƱǓǔƲƶƾƳƸǀƶưƃƟ
ǩ ƜƿƼƯƹƶưƼƿǀǓ ƹǓǄƳƻƵǁưƮƻƻǍ ƻƮ ƵƮƹǓƵƻƶǅƻƼƺǁ ǀƾƮƻƿƽƼƾǀǓ
ƽƳƾƳƲƯƮǅƳƻǓƵƮƸƼƻƼƽƾƼƳƸǀƼƺǀƮƸƼƴƻƳưǓƲƽƼưǓƲƮǌǀǊƽƾƮưǁƃƟ
ǩƐƵƮƸƼƻƼƽƾƼƳƸǀǓƻƳƾƳƮƹǓƵƼưƮƻƶƷƽƾƶƻǄƶƽƻƳƵƮƹƳƴƻƼƿǀǓ
ƵƮƹǓƵƻƶǅƻƶǃƽǓƲƽƾƶǑƺƿǀư

У висновку до законопроекту «Про залізничний транспорт
України» експерти ПЕГ звернули увагу на низку недоліків,
які не сприяють імплементації норм права ЄС, а саме:
ǩ ƕƮƸƼƻƼƽƾƼƳƸǀ ƵƲƳƯǓƹǊǆƼƱƼ ưƿǀƮƻƼưƹǌǑ ƸƼƻǄƳƽǀǁƮƹǊƻǓ
ƻƮƽƾǍƺƸƶ ƾƼƵưƶǀƸǁ ƵƮƸƼƻƼƲƮưƿǀưƮ ư ƿǂƳƾǓ ƵƮƹǓƵƻƶǅƻƼƱƼ
ǀƾƮƻƿƽƼƾǀǁ ƵƮƺǓƿǀǊ ƳǂƳƸǀƶưƻƼƱƼ ǀƮ ƲǓǑưƼƱƼ ƺƳǃƮƻǓƵƺǁ
ƾƳƱǁƹǌưƮƻƻǍ ƟƳƾƳƲ ƷƼƱƼ ƽƼƹƼƴƳƻǊ ƺǓƿǀƶǀǊƿǍ ưƳƹƶƸƮ

ƕƮƸƼƻƼƽƾƼƳƸǀmƝƾƼưƻƳƿƳƻƻǍƵƺǓƻƲƼƲƳǍƸƶǃƵƮƸƼƻƼƲƮưǅƶǃ
ƮƸǀǓư ơƸƾƮǔƻƶ ǁ ƿǂƳƾǓ ƮưǀƼƺƼƯǓƹǊƻƼƱƼ ǀƾƮƻƿƽƼƾǀǁ Ƶ ƺƳǀƼǌ
ƽƾƶưƳƲƳƻƻǍ ǔǃ ǁ ưǓƲƽƼưǓƲƻǓƿǀǊ Ƶ ƮƸǀƮƺƶ ƃưƾƼƽƳƷƿǊƸƼƱƼ
ƟƼǌƵǁ}ƺƮưƻƮƺƳǀǓǓƺƽƹƳƺƳƻǀƮǄǓǌƲƶƾƳƸǀƶưƃƟǓǑƲƼƿƶǀǊ
ƵƻƮǅƻƶƺ ƵƮ ƼƯƿǍƱƼƺ ƒƼ ƵƮƸƼƻƼƽƾƼƳƸǀǁ Ưǁƹƶ ưƶƿƹƼưƹƳƻǓ
ǅƶƿƹƳƻƻǓƵƮǁưƮƴƳƻƻǍǇƼƲƼƻƼƾƺƼƽƾƼƳƸǀǁưƮƹǊƻƼǔǀƳǃƻǓƸƶǀƮ
ưƴƶưƮƻƻǍǀƳƾƺǓƻǓư

ДИНАМІКА ЗАКОНОТВОРЧОСТІ
Прийняті закони:
ǩƝƾƼưƻƳƿƳƻƻǍƵƺǓƻƲƼƕƮƸƼƻǁơƸƾƮǔƻƶmƝƾƼƮƹǊǀƳƾƻƮǀƶưƻǓ
ƲƴƳƾƳƹƮ ƳƻƳƾƱǓǔ} ǇƼƲƼ ưǓƲƻƳƿƳƻƻǍ ǀƳƽƹƼưƶǃ ƻƮƿƼƿǓư ƲƼ
ƼƯƹƮƲƻƮƻƻǍ ǍƸƳ ưƶƸƼƾƶƿǀƼưǁǑ ưǓƲƻƼưƹǌưƮƻǓ ƲƴƳƾƳƹƮ
ƳƻƳƾƱǓǔ(1711-VIII).
ǩ ƝƾƼ ưƻƳƿƳƻƻǍ ƵƺǓƻ ƲƼ ƿǀƮǀǀǓ  ƕƮƸƼƻǁ ơƸƾƮǔƻƶ mƝƾƼ
ƮƹǊǀƳƾƻƮǀƶưƻǓưƶƲƶƽƮƹƶưƮ}(1713-VIII).
ǩƝƾƼƼƿƼƯƹƶưƼƿǀǓƵƲǓƷƿƻƳƻƻǍƵƮǃƼƲǓưƲƳƾƴƮưƻƼƱƼƻƮƱƹǍƲǁ
ƸƼƻǀƾƼƹǌ ǁƿǂƳƾǓƱƼƿƽƼƲƮƾƿǊƸƼǔƲǓǍƹǊƻƼƿǀǓ(1707-VIII).

ǩƝƾƼưƻƳƿƳƻƻǍƵƺǓƻƲƼƲƳǍƸƶǃƵƮƸƼƻƼƲƮưǅƶǃƮƸǀǓươƸƾƮǔƻƶ
ǇƼƲƼ ưƲƼƿƸƼƻƮƹƳƻƻǍ ƵƮƸƼƻƼƲƮưƿǀưƮ ǁ ƿǂƳƾǓ ƲƳƾƴƮưƻƼƱƼ
ƻƮƱƹǍƲǁ ƸƼƻǀƾƼƹǌ (1727-VIII).
ǩƝƾƼưƻƳƿƳƻƻǍƵƺǓƻƲƼƲƳǍƸƶǃƵƮƸƼƻƼƲƮưǅƶǃƮƸǀǓươƸƾƮǔƻƶ
ǇƼƲƼ ǁƿǁƻƳƻƻǍ ƮƲƺǓƻǓƿǀƾƮǀƶưƻƶǃ ƯƮƾ ǑƾǓư ƲƹǍ ƳƸƿƽƼƾǀǁ
ƽƼƿƹǁƱ (1724-VIII).
ǩ ƝƾƼ ưƻƳƿƳƻƻǍ ƵƺǓƻ ƲƼ ƕƮƸƼƻǁ ơƸƾƮǔƻƶ mƝƾƼ ƼƿƻƼưƻǓ
ƵƮƿƮƲƶ ƲƳƾƴƮưƻƼƱƼ ƻƮƱƹǍƲǁ ƸƼƻǀƾƼƹǌ  ǁ ƿǂƳƾǓ
ƱƼƿƽƼƲƮƾƿǊƸƼǔ ƲǓǍƹǊƻƼƿǀǓ} ǇƼƲƼ ƹǓƯƳƾƮƹǓƵƮǄǓǔ ƿƶƿǀƳƺƶ
ƲƳƾƴƮưƻƼƱƼƻƮƱƹǍƲǁ(1707-VIII).
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Передано на доопрацювання в комітет
після розгляду на пленарному засіданні:

Запропоновано профільним комітетом
повернути на доопрацювання:

ǩПро енергетичну ефективність будівель (4941).

ǩПро залізничний транспорт України (4593).
ǩ Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України у сфері автомобільного транспорту з метою
приведення їх у відповідність з актами Європейського
Союзу (4683).

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЕКСПЕРТІВ

Враховуючи зобов’язання України по виконанню Угоди
про асоціацію та наявну станом на сьогодні динаміку
законотворчості, експерти ПЕГ рекомендують вжити
наступних
заходів
для
покращення
якості
та
пришвидшення
процесу
адаптації
національного
законодавства до норм ЄС:

додаватися до кожного законопроекту, що реєструється в
парламенті.

1) У регламенті Верховної Ради України необхідно
передбачити норму про обов’язковий висновок про
відповідність Угоді про асоціацію та праву ЄС, який має

3) Особливу увагу потрібно приділити наближенню
законодавства у сферах захисту інтелектуальної власності,
транспорту, енергоефективності.

2) Парламенту необхідно прискорити розгляд євроінтеграційних законопроектів, які підготовлені Урядом та
народними депутатами (перелік додається).
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ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ І ВИКОНАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ УКРАЇНА-ЄС

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ЗАКОНОПРОЕКТИ НА РОЗГЛЯДІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
№

р/н

Назва

Стан розгляду

1.

4614

Про внесення змін до Митного кодексу України щодо
захисту прав інтелектуальної власності під час
переміщення товарів через митний кордон України

Не включено до порядку денного сесії

2.

4615

Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо
виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС)

Не включено до порядку денного сесії

3.

4683

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у
сфері автомобільного транспорту з метою приведення їх у
відповідність з актами Європейського Союзу

Вручено подання комітету про
доопрацювання (15.11.2016)

4.

4941

Про енергетичну ефективність будівель

Передано на доопрацювання
в Комітет (17.11.2016)

5.

4584

Про внесення змін до деяких законів України, що регулюють
державну статистичну діяльність

Вручено подання Комітету
про розгляд (31.05.2016)

6.

4593

Про залізничний транспорт України

Вручено подання Комітету про
доопрацювання (15.11.2016)

7.

4619

Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо
оподаткування тютюнових виробів)

Проголосовано як поправку (06.12.2016)

8.

4579

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо набуття, розпорядження та охорони авторського права
та суміжних прав

Опрацьовується в профільному комітеті

9.

4629

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі
Інтернет

Опрацьовується в профільному комітеті

10.

4646

Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні» (щодо удосконалення
деяких положень)

Опрацьовується в профільному комітеті

11.

4941-1

Проект Закону про енергетичні характеристики будівель

Опрацьовується в профільному комітеті

12.

5448

Проект Закону про основні принципи та вимоги до
органічного виробництва, обігу та маркування органічної
продукції

Опрацьовується в профільному комітеті

13.

4775

Про внесення змін до деяких законів України стосовно
об'єднань єврорегіонального співробітництва

Опрацьовується в профільному комітеті
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ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ І ВИКОНАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ УКРАЇНА-ЄС

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ЗАКОНОПРОЕКТИ НА РОЗГЛЯДІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
№

р/н

Назва

Стан розгляду

14.

0906

Про державний контроль, що здійснюється з метою перевірки
відповідності законодавству про безпечність та якість харчових
продуктів і кормів, здоров'я та благополуччя тварин

Рекомендований профільним комітетом
до прийняття за основу (02.06.2014)

15.

2845

Про безпечність та гігієну кормів

Рекомендований профільним комітетом
до прийняття за основу (30.06.2015)

16.

4589

Про внесення змін до деяких законів України щодо
безпечності харчових продуктів

Рекомендований профільним комітетом
до прийняття за основу (06.12.2016)

17.

4611

Про вимоги до предметів та матеріалів, що контактують з
харчовими продуктами

Рекомендований профільним комітетом
до прийняття за основу (20.09.2016)

18.

4644

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
приведення їх у відповідність із законодавством Європейського
Союзу у сфері перевезення небезпечних вантажів

Рекомендований профільним комітетом
до прийняття за основу (15.07.2016)

19.

4493

Про ринок електричної енергії України

Прийнято в першому читанні (22.09.2016)

20.

4591

Про Установу бізнес-омбудсмена

Прийнято в першому читанні (31.05.2016)

21.

4685

Про електронні довірчі послуги

Прийнято в першому читанні (20.09.2016)

22.

2431

Про внесення змін до законодавства про захист
економічної конкуренції щодо визначення органами
Антимонопольного комітету України розміру штрафів
за порушення законодавства про захист економічної
конкуренції

Переданий на повторне друге читання
(26.01.2016)
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