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Конституційна реформа  

 

31 серпня 2015 року Верховною Радою України попередньо схвалено проект Закону 
України "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)" (реєстр. 
№ 2217а). Законопроектом передбачається зміна адміністративно-територіального 
устрою; скасування інституту голів місцевих державних адміністрацій; утворення 
виконавчих органів місцевого самоврядування громади; запровадження інституту 
префектів для нагляду за додержанням Конституції і законів України органами місцевого 
самоврядування. 

 

 

Виборча реформа  

 

Вжити заходів для гармонізації виборчого 
законодавства шляхом його уніфікації та 
реформування системи фінансування політичних 
партій, включаючи державне фінансування. Такі заходи 
мають вживатися шляхом інклюзивного та 
представницького процесу відповідно до рекомендацій 
ОБСЄ/БДІПЛ, ГРЕКО та Венеціанської комісії; при цьому, 
в першу чергу необхідно переглянути законодавство 
щодо місцевих виборів з огляду на заплановане 
проведення місцевих виборів у другій половині 2015 року. 

 

 

 

4 вересня 2015 р. Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо організації проведення перших виборів депутатів 

місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (№ 676-VIII), спрямований на: 

- узгодження системи представницьких органів місцевого самоврядування із 

законодавством; 

- удосконалення процедури об’єднання територіальних громад з урахуванням 

принципів реформування системи місцевих виборів; 

- проведення перших виборів об’єднаних громад одночасно із черговими 

місцевими виборами 2015 року. 

5 вересня 2015 р. стартувала виборча кампанія з виборів депутатів  місцевих рад та 

сільських, селищних, міських голів, проведення яких заплановано на 25  жовтня 2015 року. 

Відновити конституційну реформу шляхом 
інклюзивного та представницького процесу, зокрема за 
допомогою активних консультацій з громадянським 
суспільством, відповідно до рекомендацій Венеціанської 
комісії, включаючи законодавчі кроки, спрямовані на 
внесення змін до Конституції для децентралізації влади 
та проведення судової реформи. 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55812
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55812
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Боротьба з корупцією  

 

Продемонструвати значний прогрес в боротьбі з 
корупцією, у тому числі шляхом реалізації комплексного 
пакету антикорупційного законодавства, ухваленого 14 
жовтня 2014 року, починаючи з формування та 
забезпечення ефективного функціонування Національного 
антикорупційного бюро та Національного агентства з 
питань запобігання корупції.  

 

 

 

 

Утворення органів у сфері запобігання та боротьби з корупцією 

З метою забезпечення роботи конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади 

членів Національного агентства з питань запобігання корупції Кабінетом Міністрів 

внесено зміни до ряду нормативно-правових актів, а саме оновлено: 

- склад конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів Національного 

агентства з питань запобігання корупції (розпорядження від 12 серпня 2015 р. 

№ 813 та від 28 серпня 2015 р. № 862) та Положення про проведення конкурсу 

з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань 

запобігання корупції (постанова від 12 серпня 2015 р. № 578); 

- склад міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення функціонування 

Національного агентства з питань запобігання корупції та затверджено перелік 

напрямів діяльності із започаткування роботи Національного агентства з питань 

запобігання корупції (постанова від 28 серпня 2015 р. № 626). 

Продовжується набір на конкурсних засадах співробітників до Національного 

антикорупційного бюро. 25 серпня 2015 р. конкурсна комісія відібрала перших 

70 детективів. 

 

Удосконалення законодавства у сфері запобігання та боротьби з корупцією 
 

У рамках подальшого удосконалення законодавства у сфері запобігання та боротьби з 

корупцією Кабінетом Міністрів внесено на розгляд Верховної Ради України законопроекти: 

"Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо окремих 

питань накладення арешту на майно з метою усунення корупційних ризиків при його 

застосуванні" (реєстр. № 2540а). Зміни, які пропонуються зазначеним проектом, надають 

можливість: 

- накласти арешт на майно будь-яких осіб, якщо воно може бути використане як 

доказ у кримінальному провадженні;  

- забезпечити відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;  

- стягнути в дохід держави неправомірну вигоду; 
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"Про внесення змін до Кримінального та Цивільного кодексів України щодо 

вдосконалення інституту спеціальної конфіскації з метою усунення корупційних ризиків при її 

застосуванні" (реєстр. № 2541а). Проектом, серед іншого, розширюється застосування 

спеціальної конфіскації (з виключно корупційних злочинів) на всі предмети злочинної 

діяльності (прийняття законопроекту дозволить імплементувати Директиву 

Європейського Союзу від 3 квітня 2014 р. 2014/42/EU про арешт та конфіскацію предметів 

злочинної діяльності та доходів від неї в ЄС та реалізувати рекомендації FATF); 

"Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо 

виконання рекомендацій Європейського Союзу з виконання Україною плану дій щодо 

лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно уточнення 

підслідності органів досудового розслідування" (реєстр. № 2542а). Метою законопроекту є 

чітке розмежування підслідності кримінальних правопорушень між органами досудового 

розслідування, а саме: МВС, СБУ, органами прокуратури, Національним антикорупційним 

бюро та Держаним бюро розслідувань. Крім цього, законопроект передбачає обмеження 

повноважень Служби безпеки України з досудового розслідування кримінальних 

правопорушень здійсненням кримінального провадження щодо злочинів у сфері 

національної безпеки і оборони та пов’язаних з тероризмом. 

Створення органу з повернення активів 

26 серпня 2015 р. Кабінетом Міністрів внесено на розгляд Верховної Ради України 

проект Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та 

управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (реєстр. № 3040).  

Законопроектом пропонується створити Національне агентство з питань виявлення, 

розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, яке буде 

наділено функціями пошуку та управління арештованим майном та забезпечуватиме свою 

діяльність за рахунок надходжень від управління активами.  

Контроль за діяльністю Національного агентства здійснюватиметься через механізми 

громадської ради, комісії зовнішнього контролю (за аналогією з Національним 

антикорупційним бюро України) та оприлюднення щорічного звіту про роботу Агентства.  

4 вересня 2015 р. Урядом внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону 

України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реалізації рекомендації, 

наданої в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України, 

стосовно забезпечення функціонування Національного агентства України з питань виявлення, 

розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (реєстр. 

№ 3041). Законопроектом передбачається віднести новостворюване Національне агентство 

до числа головних розпорядників бюджетних коштів для забезпечення належного 

функціонування цього органу. Згідно з положеннями законопроекту надходження від 

управління активами, здійснюваного Агентством, а також кошти, одержані на підставі 

міжнародних угод щодо розподілу та повернення активів до України, пропонується 

зараховувати до доходів спеціального фонду Державного бюджету України.  
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Правосуддя  

 

19 серпня 2015 р. Кабінетом Міністрів схвалено розпорядження № 684 "Про 

визначення механізму впровадження Плану дій щодо реалізації положень Стратегії 

реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015—2020 

роки". Цим нормативно-правовим актом пропонується визначити інституційних 

координаторів (міністерства та інші державні органи), на які покладається завдання з 

виконання окремих пунктів Плану дій щодо судової реформи в частині формування та 

виконання річних планів роботи, надання пропозицій із внесення змін до Плану дій, 

здійснення оперативної допомоги та інших завдань, пов’язаних з реалізацією положень 

Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів.  

 

Реформа державного управління  

 

Розпочати комплексне реформування системи державного 
управління та, зокрема, державної служби й служби в 
органах місцевого самоврядування на основі європейських 
принципів державного управління, в тому числі шляхом 
доопрацювання та прийняття проекту закону про 
реформу державної служби. 

 

 

 
У рамках реформування державного управління центральними органами 

виконавчої влади України у співпраці з експертами програми OECD SIGMA та іншими 
міжнародними експертами розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України, 
яким передбачається: 

затвердити Стратегію реформування державного управління України на 2015 – 
2020 роки; 

затвердити план заходів з реалізації Стратегії реформування державного 
управління України на 2015 – 2017 роки; 

утворити Координаційну раду з питань реформування державного управління; 

затвердити Положення про Координаційну раду з питань реформування 
державного управління. 

 

Вжити подальших заходів щодо реформи правосуддя, 
зокрема шляхом прийняття відповідно до європейських 
стандартів та в тісній співпраці з Радою 
Європи/Венеціанською комісією Стратегії судової 
реформи, включаючи деталізований та всеохоплюючий 
план імплементації. 
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Проект Стратегії розроблено з метою реформування державного управління України 
шляхом визначення та посилення загальної управлінської та адміністративної спроможності 
державного апарату на основі принципів належного врядування та кращого досвіду держав - 
членів ЄС, перетворення його на ефективний інструмент безперервного і стійкого розвитку 
держави. 

20 серпня ц. р.  проведено круглий стіл з питань підготовки проекту Стратегії за участю 
керівництва Секретаріату Кабінету Міністрів, Мін’юсту, Мінекономрозвитку, Нацдержслуби, 
а також представників громадськості, фахівців у сфері державного управління профільних 
неурядових організацій та міжнародних експертів.  

За результатами обговорення було отримано позитивну оцінку Стратегії, а також 
пропозиції, що були відображені у проекті Стратегії, плані заходів та Положенні про 
Координаційну раду з питань реформування державного управління. 

31 серпня проект постанови Кабінету Міністрів надіслано на міжвідомче 
погодження відповідно до регламентних вимог. 

 
Проектом змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) (реєстр. 

№ 2217а) серед іншого передбачено, що виконавчу владу в  районах і областях, у Києві та 
Севастополі здійснюють префекти. 6-7 серпня 2015 року на засіданні круглого столу за 
участі представників центральних органів виконавчої влади, польських експертів, 
українських науковців, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування 
обговорено першу редакцію проекту Закону України "Про префектів". Законопроект 
передбачатиме: 

-  зміну статусу та функцій місцевих органів виконавчої влади (місцевих державних 
адміністрацій) з виконавчих на контрольно-наглядові; 

-  здійснення нагляду за відповідністю Конституції та законам України актів органів 
місцевого самоврядування та територіальних органів центральних органів виконавчої 
влади; 

-  спрямування та організацію діяльності усіх територіальних органів центральних 
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в умовах надзвичайного 
або воєнного стану. 

Концепцією законопроекту пропонується наділити префекта правом призупиняти 
рішення органів місцевого самоврядування, які порушують Конституцію та закони 
України, з одночасним зверненням до суду, де має бути прийнято остаточне рішення. 
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Дерегуляція  

 

Зменшити регуляторний тягар для бізнесу, зокрема для 
малих і середніх підприємств, за рахунок скорочення 
кількості дозволів та ліцензій. 

 

 

 

 

Скорочення кількості дозволів та ліцензій, обмеження перевірок, спрощення роботи 

 

5 серпня 2015 р. Уряд України затвердив новий перелік органів ліцензування  

(26 органів), відповідно до якого наступні органи влади втратили повноваження щодо 

ліцензування (постанова Кабінету Міністрів № 609): 

 Держгеонадра (видобуток дорогоцінних каменів); 

 Держветфітослужба (виробництво ветеринарних медикаментів); 

 Мінагрополітики (торгівля пестицидами та агрохімікатами, торгівля 

племінними (генетичними) ресурсами, проведення фумігації (знезараження); 

 ДКА (виробництво ракет); 

 Держгеокадастр (землеоціночні роботи та земельні торги); 

 Мінмолодьспорт (генетично-інженерна діяльність у замкненій системі); 

 Державна служба інтелектуальної власності (виробництво дисків для лазерних 

систем зчитування, матриць); 

 Міненерговугілля  (торгівля рідким паливом з біомаси (крім біоетанолу) і 

біогазом). 

5 серпня 2015 р. Кабінет Міністрів схвалив проект Закону України "Про перелік 

адміністративних послуг та плату (адміністративний збір) за їх надання" та направив його на 

розгляд до Верховної Ради України. Прийняття та реалізація акта надасть можливість 

забезпечити законність, юридичну визначеність та прозорість у системі адміністративних 

послуг, а також інформування громадськості щодо адміністративних послуг, які надаються 

державними органами та органами місцевого самоврядування. Проектом Закону 

передбачається затвердити виключний перелік адміністративних послуг та плату 

(адміністративний збір) за їх надання. 

4 серпня 2015 р. Національний банк України спростив порядок реєстрації 

міжнародних систем інтернет-розрахунків, які створені в країнах, де впроваджені високі 

стандарти у фінансовій сфері та міжнародні стандарти оверсайта платіжних систем і систем 

розрахунків. Міжнародні системи інтернет-розрахунків (такі як PayPal, ApplePay, 

GoogleWallet та інші) мають право здійснювати повноцінну діяльність в Україні після 

внесення відомостей про них до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих 

систем та операторів послуг платіжної інфраструктури. 
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19 серпня 2015 р. на порталі державних послуг iGov.org.ua з’явилися три найбільш 

популярні послуги серед населення, які можна повністю або частково отримати дистанційно: 

довідка про доходи, отримання субсидій та отримання або заміна закордонного паспорта. 

Зокрема, для отримання закордонного паспорту користувач може на сайті заповнити 

коротку форму і записатися на конкретний час подачі документів. Також заплановано 

здійснення оплати отримання / заміни закордонного паспорту через мережу інтернет 

платіжною карткою. Онлайн-оплату передбачається запустити до кінця вересня 2015 р., а 

потім – додати на сайт опцію запису на отримання паспорта. 

 

Захист інтересів бізнесу 

10 серпня 2015 р. за ініціативою ДФС при відомстві розпочав свою роботу 

Уповноважений з питань підприємництва Тарас Качка. Інституція уповноваженого з питань 

підприємництва діятиме на громадських засадах. 

Головним завданням Уповноваженого з питань підприємництва є забезпечення 

якісного та прозорого діалогу між бізнесом та ДФС. Серед категорій питань, з якими 

платники податків можуть звертатись до Уповноваженого – індивідуальні скарги платників 

податків та системні питання, які стосуються адміністрування податків і зборів. Крім того, це 

можуть бути законодавчі пропозиції бізнесу. 

Скарги та пропозиції можуть бути направлені електронною поштою 

(tax_ombudsman@sfs.gov.ua) або на поштову адресу ДФС.  

    

 

Реформування енергетичного сектору  

 

Відповідно до Третього енергетичного пакету прискорити 
розмежування і реструктуризацію НАК "Нафтогаз 
України", ухвалити закон щодо нового регуляторного 
органу у сфері газу, електроенергії та комунальних послуг 
та надати проекти законів про ринки газу та 
електроенергії для проведення консультацій зі Стороною 
ЄС. 

 

  

 

Для забезпечення реалізації прийнятого 9 квітня 2015 р. Верховною Радою Закону 
України "Про ринок природного газу"1, який вступає в дію з 1 жовтня ц. р., відповідними  
робочими групами розробляються проекти нормативно-правових актів та пропозиції щодо 

                                                           
1
 Закон визначає правові засади функціонування ринку природного газу України, заснованого на 

принципах вільної конкуренції, належного захисту прав споживачів та безпеки постачання природного 
газу, а також здатного до інтеграції з ринками природного газу держав – сторін Енергетичного 
Співтовариства, у тому числі шляхом створення регіональних ринків природного газу. 

mailto:tax_ombudsman@sfs.gov.ua
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внесення змін до законодавчих актів, що випливають із положень зазначеного Закону. На 
завершальному етапі знаходиться підготовка проектів таких основних документів: 

Кодекс газотранспортної системи; 

Кодекс газорозподільних систем; 

Кодекс газосховища; 

Правила постачання природного газу; 

Методологія визначення тарифів на послуги транспортування природного газу для 
точок входу і виходу; 

План дій на випадок кризової ситуації з надходженням природного газу; 

правила про безпеку постачання природного газу;  

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення їх у 
відповідність до положень Закону України "Про ринок природного газу" (щодо створення 
передумов для нової моделі ринку)"; 

типовий договір розподілу природного газу; 

типовий договір постачання природного газу побутовим споживачам; 

типовий договір постачання природного газу постачальником "останньої надії"; 

типовий договір зберігання (закачування, відбору) природного газу; 

типовий договір транспортування природного газу. 


