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Укладення Угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода 
про асоціацію) створило умови для поступової інтеграції України до 
внутрішнього ринку ЄС. Угода про асоціацію містить великий обсяг 
зобов’язань України, що стосуються здійснення внутрішніх реформ у 
різних сферах суспільного життя, поглиблення торгівлі та ефективної 
взаємодії з ЄС.

Запорукою успішного здійснення євроінтеграційних реформ та 
ефективної взаємодії з ЄС є належно організований процес внутрішньої 
організації та координації виконання зобов’язань, що випливають з 
Угоди про асоціацію. На сьогодні існує низка нормативно-правових 
актів, які створюють для цього правову основу.

В цьому посібнику наводиться перелік і короткий зміст нормативно-
правових актів України з горизонтальних питань організації та 
координації європейської інтеграції.

ВСТУП

НЕЗВОРОТНІЙ
КУРС УКРАЇНИ
НА НАБУТТЯ
ЧЛЕНСТВА
В ЄС ТА НАТО



І. Незворотній курс України на набуття членства в ЄС та НАТО

СПІВРОБІТНИЦТВО
З ЄС В РАМКАХ
ДВОСТОРОННІХ
ОРГАНІВ АСОЦІАЦІЇ
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КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

Преамбула Конституції України проголошує підтвердження 
європейської ідентичності Українського народу і незворотність 
європейського та євроатлантичного курсу України.

Статтею 85 Конституції України до повноважень Верховної Ради 
України віднесено визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, 
реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного 
членства України в Європейському Союзі та в Організації 
Північноатлантичного договору.

Статтею 102 Конституції України закріплено, що Президент України 
є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття 
повноправного членства України в Європейському Союзі та в 
Організації Північноатлантичного договору.

Статтею 116 Конституції України закріплено, що Кабінет Міністрів 
України забезпечує реалізацію стратегічного курсу держави на 
набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в 
Організації Північноатлантичного договору.

Статтею 9 Конституції України закріплено, що міжнародні договори є 
частиною законодавства України та мають пріоритет 
по відношенню до інших законів і підзаконних актів 
України. Принцип пріоритету міжнародного права 
над національним також відображається в багатьох 
законах України.
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УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ (ГОРИЗОНТАЛЬНІ 
ПОЛОЖЕННЯ)

Розділ VII Угоди про асоціацію встановлює інституційну структуру 
взаємодії України та ЄС: 

Саміти: політичний діалог та діалог з питань політики на найвищому 
рівні між Сторонами відбувається на рівні самітів. Під час самітів 
здійснюється загальний нагляд за виконанням Угоди про асоціацію, а 
також обговорення будь-яких двосторонніх або міжнародних питань, що 
становлять взаємний інтерес. Засідання в рамках самітів проводяться, 
як правило, один раз на рік (стаття 460). 

Рада асоціації: на рівні міністрів регулярний діалог з питань політики 
відбувається в рамках Ради асоціації. Рада асоціації здійснює контроль 
і моніторинг застосування і виконання Угоди, періодично переглядає 
її функціонування у світлі встановлених цілей. Також Рада асоціації 
вивчає будь-які головні питання, що виникають в рамках Угоди, і 
будь-які інші двосторонні або міжнародні питання, що становлять 
взаємний інтерес. Відповідно до мети поступового наближення 
законодавства України до права Союзу Рада асоціації є форумом для 
обміну інформацією про законодавчі акти України та Європейського 
Союзу, як чинні, так і ті, що перебувають на стадії підготовки, а також 
про заходи з їх виконання, впровадження та дотримання. Рада 
асоціації може актуалізувати або вносити поправки до Додатків Угоди, 
враховуючи розвиток права ЄС і застосовних стандартів, які визначені 
у міжнародних документах, без шкоди для конкретних положень, 
включених до Розділу IV («Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею») 
Угоди (стаття 463).

Для досягнення цілей Угоди Рада асоціації має повноваження 
приймати рішення в рамках сфери її дії та у випадках, передбачених 
нею. Такі рішення є обов’язковими для Сторін. Рада асоціації може 
також надавати рекомендації. Вона готує свої рішення і рекомендації 
за згодою Сторін після виконання відповідних внутрішньодержавних 
процедур (статті 461, 463).

Засідання Ради асоціації проводяться регулярно щонайменше один раз 
на рік, а також тоді, коли цього вимагають обставини. Рада асоціації 
складається із членів Уряду України, з однієї сторони, та членів Ради 
Європейського Союзу і членів Європейської Комісії, з іншої сторони. 

Головування в Раді асоціації здійснюється по черзі представником 
України і представником ЄС (статті 461, 462).

Комітет асоціації: надає допомогу Раді асоціації. Рада асоціації може 
делегувати Комітету асоціації будь-яке зі своїх повноважень, у тому 
числі повноваження приймати обов’язкові для виконання рішення. 
Комітет асоціації має повноваження приймати рішення у випадках, 
передбачених в Угоді, та y сферах, в яких Рада асоціації делегувала 
йому свої повноваження. Такі рішення є обов’язковими для Сторін, які 
вживають необхідних заходів для їх виконання. Комітет асоціації готує 
свої рішення за згодою Сторін (стаття 465). Засідання Комітету асоціації 
проводяться щонайменше один раз на рік (стаття 464).

Комітет асоціації проводить засідання у спеціальному складі для 
розгляду питань, пов’язаних з Розділом IV «Торгівля і питання, пов’язані 
з торгівлею» Угоди. Засідання Комітету в такому складі проводяться 
щонайменше один раз на рік (стаття 465).

Комітет асоціації складається з представників Сторін, головним 
чином, на рівні вищих посадових осіб. Головування в Комітеті асоціації 
здійснюється по черзі представником України і представником Союзу. 
У своєму регламенті Рада асоціації визначає обов’язки і порядок 
функціонування Комітету асоціації, до сфери відповідальності якого 
належить підготовка засідань Ради асоціації.

Інші допоміжні органи та підкомітети: Рада асоціації може прийняти 
рішення про створення будь-якого спеціального комітету чи органу у 
конкретних сферах, які необхідні для виконання Угоди, і визначає склад, 
обов’язки та порядок функціонування таких органів.

Спеціальні комітети і органи можуть обговорювати питання, які вони 
вважають доцільним, без шкоди для конкретних положень Розділу IV 
«Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди.

Комітет асоціації може створювати підкомітети для вивчення прогресу, 
досягнутого в ході проведення регулярних діалогів, зазначених у 
Розділі V «Економічне і галузеве співробітництво» Угоди. Підкомітети є 
платформами для моніторингу прогресу наближення законодавства у 
конкретних сферах, з метою обговорення певних питань і проблем, що 
виникають у рамках цього процесу, та формулювання рекомендацій 
і робочих висновків. Підкомітети мають повноваження приймати 
рішення у випадках, передбачених Угодою. Вони регулярно та в міру 
необхідності звітують про свою діяльність Комітету асоціації. Існування 
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підкомітетів не перешкоджає будь-якій зі Сторін винести будь-яке 
питання безпосередньо на розгляд Комітету асоціації, у тому числі в 
його торгoвeльному складі (стаття 464).

РІШЕННЯ РАДИ АСОЦІАЦІЇ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА 
ЄС № 1/2014 ПРО ПРИЙНЯТТЯ РЕГЛАМЕНТІВ 
РАДИ АСОЦІАЦІЇ, КОМІТЕТУ АСОЦІАЦІЇ І ЙОГО 
ПІДКОМІТЕТІВ ВІД 15 ГРУДНЯ 2014 РОКУ

Рішення Ради асоціації № 1/2014 затверджує регламенти діяльності 
Ради асоціації та Комітету асоціації (впроваджує статті 460-465 
Розділу VII Угоди про асоціацію), визначає особливості почергового 
головування, представництва Сторін та участі делегацій в цих органах, 
проведення засідань, оформлення протоколу і прийняття ними рішень, а 
також визначає особливості діяльності підкомітетів Комітету асоціації. 

Рада асоціації має Секретаріат. Посадова особа від України та посадова 
особа від Генерального Секретаріату Ради Європейського Союзу діють 
спільно як Секретарі Ради асоціації. Кореспонденція, адресована 
Раді асоціації, надсилається Секретарю або Української Сторони, 
або Сторони ЄС, який, у свою чергу, інформує іншого Секретаря. 
Секретарі Ради асоціації забезпечують пересилання кореспонденції 
Голові Ради асоціації та, в разі необхідності, її розповсюдження серед 
членів Ради асоціації. Кореспонденція, за необхідності, надсилається 
Представництву України при Європейському Союзі, а також 
Генеральному Секретаріату Європейської Комісії, Європейській службі 
зовнішніх дій, Постійним представництвам держав-членів при ЄС та 
Генеральному Секретаріату Ради Європейського Союзу. Кореспонденція 
Голови Ради асоціації надсилається Секретаріатом від імені Голови 
Ради асоціації. Така кореспонденція розсилається, у разі необхідності, 
членам Ради асоціації. Якщо Сторонами не прийнято рішення про 
інше, засідання Ради асоціації не є відкритими. Коли Сторона надає 
Раді асоціації інформацію, позначену як конфіденційна, інша Сторона 
розглядає цю інформацію як конфіденційну.

Комітет асоціації має Секретаріат. Посадова особа від Сторони ЄС та 
посадова особа від Української Сторони, якщо інше не передбачено 
Регламентом, діють як Секретарі Комітету асоціації та спільно 

виконують завдання Секретаріату у дусі взаємної довіри та співпраці. 
Посадова особа від Європейської Комісії та посадова особа від України, 
відповідальні за торгівлю і питання, пов’язані з торгівлею, діють спільно 
як Секретарі Комітету асоціації у торговельному складі.

Кореспонденція, адресована Комітету асоціації, надсилається 
Секретарю будь-якої Сторони, який, у свою чергу, інформує 
іншого Секретаря. Секретаріат Комітету асоціації забезпечує, що 
кореспонденція, адресована Комітету асоціації, пересилається 
Голові Комітету асоціації та розповсюджується, у разі необхідності, 
Секретарями. Кореспонденція Голови Комітету асоціації надсилається 
Секретаріатом Сторонам від імені Голови.

Документи, інші, ніж кореспонденція, розповсюджуються Секретарями 
Комітету асоціації. Сторона передає свої документи своєму Секретарю. 
Секретар передає ці документи Секретарю іншої Сторони. Секретар 
Сторони ЄС розповсюджує документи між відповідальними 
представниками Сторони ЄС та систематично надсилає копії Секретарю 
Української Сторони. Секретар Української Сторони розповсюджує 
документи між відповідальними представниками Української Сторони 
та систематично надсилає копії Секретарю Сторони ЄС.

Якщо не прийнято рішення про інше, засідання Комітету асоціації не 
є відкритими. Коли Сторона надає Комітету асоціації інформацію, 
позначену як конфіденційна, інша Сторона розглядає цю інформацію як 
конфіденційну. Регламент діяльності Комітету асоціації застосовується 
mutatis mutandis до Комітету асоціації у торговельному складі, якщо не 
передбачено інше.

Комітет асоціації може приймати рішення про створення будь-яких 
підкомітетів у конкретних сферах для імплементації Угоди, інших, ніж 
передбачено Угодою, з метою сприяння у виконанні його функцій.
Комітет асоціації може приймати рішення про ліквідацію будь-якого 
підкомітету, визначення або зміни сфери його повноважень. Якщо не 
вирішено інакше, ці підкомітети працюють під керівництвом Комітету 
асоціації, якому вони доповідають після кожного засідання. Регламент 
діяльності Комітету асоціації застосовується mutatis mutandis до будь-
якого підкомітету, якщо інше не передбачено Угодою або не вирішено 
Радою асоціації.

Засідання підкомітетів проводяться за гнучким графіком по мірі 
необхідності, особисто, в Брюсселі або в Україні або, наприклад, у 
форматі відеоконференції. Секретаріат Комітету асоціації повинен 
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отримувати копії усіх відповідних листів, документів та повідомлень 
стосовно роботи будь-якого підкомітету, спеціального комітету чи 
органу. Якщо інше не передбачено Угодою або не погоджено Сторонами 
у рамках Ради асоціації, підкомітети, спеціальний комітет чи орган 
мають повноваження надавати лише рекомендації Комітетові асоціації.

РІШЕННЯ РАДИ АСОЦІАЦІЇ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 
№ 3/2014 ПРО ДЕЛЕГУВАННЯ РАДОЮ АСОЦІАЦІЇ 
ОКРЕМИХ ПОВНОВАЖЕНЬ КОМІТЕТУ АСОЦІАЦІЇ 
У ТОРГОВЕЛЬНОМУ СКЛАДІ ВІД 15 ГРУДНЯ 
2014 РОКУ

Рішенням № 3/2014 Рада асоціації делегує повноваження щодо 
оновлення та внесення змін до додатків до Угоди, що стосуються глав 
1 «Національний режим та доступ до ринків» (Додатки I-C та I-D), 2 
«Засоби захисту торгівлі» (Додаток II), 3 «Технічні бар’єри в торгівлі», 5 
«Митні питання та сприяння торгівлі», 6 «Заснування підприємницької 
діяльності, торгівля послугами, електронна торгівля» і 8 «Державні 
закупівлі» Розділу IV «Торгівля та питання, пов’язані з торгівлею» Угоди, 
Комітету асоціації у торговельному складі, як це передбачено у Статті 
465(4) Угоди, якщо в цих главах не має спеціальних положень щодо 
оновлення та внесення змін до Додатків.

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
«ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ 
ЗАСІДАНЬ ОКРЕМИХ ДВОСТОРОННІХ ОРГАНІВ 
АСОЦІАЦІЇЇ» ВІД 10 ГРУДНЯ 2014 РОКУ № 700

Постановою визначено особливості організації участі представників зі 
Сторони України у двосторонніх органах асоціації, а також особливості 
розгляду проєктів рішень, які планується прийняти в рамках зазначених 
органів.

Згідно постанови зі Сторони України членами Ради асоціації є члени 
Кабінету Міністрів, а Комітету асоціації – заступники міністрів з питань 
європейської інтеграції, заступник Міністра економічного розвитку і 
торгівлі – Торговий представник України, заступники керівників інших 
центральних органів виконавчої влади, до повноважень яких належать 
питання виконання Угоди про асоціацію. Секретарем Ради асоціації 
з Української Сторони є генеральний директор Урядового офісу 
координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату 
Кабінету Міністрів України. Секретарем Комітету асоціації з Української 
Сторони є керівник експертної групи з питань забезпечення роботи 
двосторонніх органів асоціації між Україною та ЄС Урядового офісу 
координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату 
Кабінету Міністрів України. Секретарем Комітету асоціації у 
торговельному складі з Української Сторони є керівник структурного 
підрозділу з питань європейської інтеграції Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі. Контактним пунктом Української Сторони для обміну 
інформацією та розгляду запитів у рамках: 

виконання Угоди про асоціацію у частині торгівлі і питань, 
пов’язаних з торгівлею, у тому числі сталого розвитку та сфери 
послуг, є секретар Комітету асоціації у торговельному складі з 
Української Сторони; 

виконання Угоди про асоціацію у частині санітарних та 
фітосанітарних заходів є керівник структурного підрозділу 
Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та 
захисту споживачів, відповідального за питання європейської 
інтеграції;

усіх інших питань виконання Угоди про асоціацію є секретар 
Комітету асоціації з Української Сторони.

Питання імплементації Угоди про асоціацію, проєкти рішень 
(рекомендацій) Ради асоціації і у разі потреби Комітету асоціації, у тому 
числі Комітету асоціації у торговельному складі, і їх підкомітетів та стан 
їх виконання розглядаються в установленому порядку на засіданні 
Кабінету Міністрів України.

Проєкти рішень (рекомендацій) Ради асоціації і Комітету асоціації, у 
тому числі Комітету асоціації у торговельному складі, і їх підкомітетів 
вносяться відповідним центральним органом виконавчої влади в 
установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України для 
схвалення або затвердження.
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Питання імплементації Угоди про асоціацію, підготовки до засідань, 
виконання рішень та рекомендацій Комітету асоціації, у тому числі 
Комітету асоціації у торговельному складі, і їх підкомітетів, а також 
діалогів Україна - ЄС розглядаються в установленому порядку на 
засіданні урядового комітету, до повноважень якого належать питання 
європейської та євроатлантичної інтеграції.

РЕГЛАМЕНТ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, 
ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ПОСТАНОВОЮ КАБІНЕТУ 
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 18 ЛИПНЯ 2007 РОКУ № 
950 (В ЧАСТИНІ ОРГАНІЗАЦІЇ КОНСУЛЬТАЦІЙ З 
ЄВРОПЕЙСЬКОЮ КОМІСІЄЮ)

Регламент визначає особливості організації консультацій з 
Європейською Комісією щодо імплементації законодавства 
Європейського Союзу, включеного до Додатка XXVII Угоди про 
асоціацію.

Відповідно до параграфів 47-1-47-3 Регламенту у випадку проведення 
консультацій, за результатами яких висновок Європейської Комісії 
має зобов’язальний характер, проєкт акта Кабінету Міністрів, яким 
імплементується законодавство Європейського Союзу, включене 
до Додатка XXVII до Угоди про асоціацію, за пропозицією головного 
розробника надсилається Секретаріатом Кабінету Міністрів до 
Європейської Комісії для проведення консультацій.

Головний розробник надсилає Секретаріату Кабінету Міністрів проєкт 
акта разом з його перекладом на англійську мову, пояснювальною 
запискою, матеріалами погодження (листами із зауваженнями і 
пропозиціями), висновком Мін’юсту, порівняльною таблицею (якщо 
проєктом акта передбачено внесення змін до інших актів Кабінету 
Міністрів) та довідкою про відповідність зобов’язанням України у сфері 
європейської інтеграції та праву ЄС.

У разі коли до проєкту акта Кабінету Міністрів, надісланого до 
Європейської Комісії у випадках, передбачених параграфом 47-1 
Регламенту, надано рекомендації щодо врахування у проєкті акта 
Кабінету Міністрів положень права Європейського Союзу (acquis ЄС) 

та/або зауваження щодо невідповідності такого проєкту акта Кабінету 
Міністрів праву Європейського Союзу (acquis ЄС), головний розробник 
враховує такі рекомендації та/або зауваження або обґрунтовує 
недоцільність їх урахування.

Відповідно до параграфу 47-4 Регламенту Секретаріат Кабінету 
Міністрів за пропозицією головного розробника надсилає проєкт акта 
Кабінету Міністрів для проведення незобов’язальних консультацій із 
Європейською Комісією в разі, коли предмет правового регулювання 
проєкту акта охоплюється зобов’язаннями, встановленими Додатком 
XXVII до Угоди про асоціацію. Висновок Європейської Комісії щодо 
такого проєкту акта має незобов’язальний характер.

Консультації з Європейською Комісією щодо проєктів актів Кабінету 
Міністрів у випадках, передбачених параграфами 47-1 і 47-4 Регламенту, 
проводяться протягом трьох місяців.

Секретаріат Кабінету Міністрів інформує головного розробника про 
результати проведення таких консультацій.
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ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНУ 
ПРОГРАМУ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 
ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС» ВІД 18 БЕРЕЗНЯ 
2004 РОКУ № 1629-IV

Закон закріплює визначення термінів «адаптація законодавства», 
«acquis communautaire». Закон визначає які правові акти належать 
до первинного і вторинного законодавства ЄС. Закон також визначає 
організаційні засади реалізації першого етапу виконання програми 
адаптації, але в цій частині Закон втратив чинність. Це пов’язане з тим, 
що Закон було прийнято з метою імплементації Угоди про партнерство 
та співробітництво між Україною та ЄС, яка передувала Угоді про 
асоціацію між Україною та ЄС. Абзацом третім Розділу IV Закону 
передбачено, що перший етап реалізації програми розрахований на 
період до завершення дії Угоди про партнерство та співробітництво 
між Україною та ЄС. Таким чином з укладанням Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС положення Закону щодо особливостей реалізації 
першого етапу виконання програми втратили свою актуальність.

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
«ПРО УТВОРЕННЯ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ КООРДИНАЦІЇ 
ВИКОНАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ» 
ВІД 2 ВЕРЕСНЯ 2020 РОКУ № 851

Постановою утворено Комісію з питань координації виконання Угоди 
про асоціацію та затверджено її Положення. Згідно з Положенням 
Комісія є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету 
Міністрів України, утвореним для забезпечення координації дій органів 
виконавчої влади під час виконання Угоди про асоціацію.

Прем’єр-міністр України та Голова Верховної Ради України (за згодою) є 
співголовами Комісії.

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції України та заступник Керівника Офісу Президента України (за 

ЗАГАЛЬНА
КООРДИНАЦІЯ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

ІІІ. Загальна координація євроінтеграції
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згодою) є заступниками співголів Комісії.

До складу Комісії входять Перший віце-прем’єр-міністр України — 
Міністр економіки, інші віце-прем’єр-міністри та міністри, Голова 
Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з 
Європейським Союзом (за згодою), Представник України при 
Європейському Союзі (за згодою).

Основними завданнями Комісії є: забезпечення підготовки пропозицій 
щодо розвитку відносин з ЄС, сприяння забезпеченню координації дій 
органів виконавчої влади з метою їх узгодження з питань:

комунікації на рівні двосторонніх органів асоціації між Україною та 
ЄС і надання відповідних рекомендацій щодо такої комунікації;

підготовки та проведення переговорів/ведення діалогу із стороною 
ЄС щодо виконання Угоди про асоціацію;

удосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать 
до її компетенції.

Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

проводить аналіз стану виконання Угоди про асоціацію та причин 
виникнення проблем у процесі реалізації державної політики у 
сфері європейської інтеграції;

вивчає результати діяльності органів виконавчої влади щодо 
виконання плану заходів з виконання Угоди про асоціацію та 
узгоджує пропозиції щодо їх оновлення в разі потреби; 

проводить моніторинг діяльності органів виконавчої влади з 
розроблення проєктів законодавчих та інших нормативно-правових 
актів, спрямованих на виконання Угоди про асоціацію, інших 
міжнародних договорів України з питань європейської інтеграції і 
домовленостей між Україною та ЄС;

заслуховує на своєму засіданні пропозиції органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, представників громадських 
організацій та бізнесу щодо поглиблення та розширення відносин 
з ЄС та удосконалення процесу і результатів виконання Угоди про 
асоціацію;

бере участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів з 
питань розвитку відносин з ЄС у сфері європейської інтеграції; 

подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами 

ІІІ. Загальна координація євроінтеграції ІІІ. Загальна координація євроінтеграції

своєї роботи пропозиції з питань розвитку відносин з ЄС у сфері 
європейської інтеграції;

надає органам виконавчої влади рекомендації щодо здійснення 
комунікації на рівні двосторонніх органів асоціації між Україною та 
ЄС з питань виконання Угоди про асоціацію;

заслуховує пропозиції органів виконавчої влади щодо дій з 
підготовки та проведення переговорів/ведення діалогу зі стороною 
ЄС щодо виконання Угоди про асоціацію та узгоджує їх на своєму 
засіданні.

На своїх засіданнях Комісія розробляє пропозиції та рекомендації з 
питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації Комісії вважаються схваленими, якщо за 
них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів 
Комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на 
засіданні.

Пропозиції та рекомендації Комісії фіксуються у протоколі засідання, 
який підписується головуючим на засіданні та секретарем і 
надсилається всім членам Комісії та Кабінетові Міністрів України.

Член Комісії, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може 
викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до 
протоколу засідання.

Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути реалізовані шляхом 
прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проєкт якого вносить 
центральний орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

Інформаційне, організаційне, матеріально-технічне забезпечення 
діяльності Комісії здійснює Урядовий офіс координації європейської та 
євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України. 
 
 
 
 



20 21

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «ПРО 
УРЯДОВИЙ ОФІС КООРДИНАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА 
ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇЇ» ВІД 4 ЖОВТНЯ 
2017 РОКУ № 759

Організаційне, експертно-аналітичне та інформаційне забезпечення 
діяльності Кабінету Міністрів України у сфері європейської та 
євроатлантичної інтеграції здійснюється Урядовим офісом з питань 
європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету 
Міністрів України.

Урядовий офіс здійснює координацію та контроль діяльності 
органів виконавчої влади з планування та виконання заходів, 
спрямованих реалізацію зобов’язань України у сферах європейської та 
євроатлантичної інтеграції.

До основних завдань Урядового офісу у сфері європейської інтеграції 
належать:

розроблення та здійснення заходів з виконання Угоди, інших 
міжнародних договорів України та домовленостей між Україною та 
Європейським Союзом;

співробітництва між Україною та Європейським Союзом, а також 
державами — членами Європейського Союзу відповідно до їх 
повноважень за Договором про функціонування Європейського 
Союзу;

адаптації законодавства України до права Європейського Союзу 
(acquis ЄС);

виконання міжнародних договорів України і домовленостей між 
Україною та Європейським Союзом;

діяльності двосторонніх органів, передбачених Угодою та іншими 
міжнародними договорами України;

цільового спрямування бюджетного фінансування;

залучення та використання міжнародної допомоги Європейського 
Союзу та інших донорів, спрямованої на підтримку виконання 
завдань;

інформування громадськості;

залучення громадян до процесу прийняття Кабінетом Міністрів 
України, іншими органами виконавчої влади відповідних рішень; 

кадрового забезпечення органів виконавчої влади, навчання, 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних 
службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування.

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
«ПРО ВИКОНАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ» 
ВІД 25 ЖОВТНЯ 2017 РОКУ № 1106

Постанова затверджує план заходів з виконання Угоди про асоціацію 
та зобов’язує центральні органи виконавчої влади забезпечити його 
виконання у межах встановлених строків.

ІІІ. Загальна координація євроінтеграціїІІІ. Загальна координація євроінтеграції
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ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «ПРО 
ПОРЯДОК ЗДІСНЕННЯ ПЕРЕКЛАДУ НА УКРАЇНСЬКУ 
МОВУ АКТІВ ЄВРОПЕЙСКОГО СОЮЗУ ACQUIS 
COMMUNAUTAIRE» ВІД 31 ТРАВНЯ 2017 РОКУ № 512

Постанова затверджує Порядок, який визначає процедуру здійснення 
перекладу на українську мову актів Європейського Союзу acquis 
communautaire (далі — акти acquis ЄС), пов’язаних з імплементацією 
Угоди про асоціацію, виконанням інших міжнародно-правових 
зобов’язань України у сфері європейської інтеграції.

Згідно Порядку міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, 
державні колегіальні органи, Рада міністрів Автономної Республіки 
Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 
подають Урядовому офісу координації європейської та євроатлантичної 
інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України (далі — Урядовий 
офіс) пропозиції до орієнтовного плану перекладу актів acquis ЄС за 
встановленою у додатку формою.

Орієнтовний план перекладу актів acquis ЄС формується з урахуванням 
строків імплементації актів acquis ЄС відповідно до зобов’язань України 
у сфері європейської інтеграції та подається на розгляд Кабінету 
Міністрів України до 30 січня поточного року на розгляд Кабінету 
Міністрів.

Орієнтовний план перекладу актів acquis ЄС та зміни до нього, що 
підготовлені та внесені відповідно до Порядку, протягом 10 робочих 
днів з дати розгляду на засіданні Кабінету Міністрів оприлюднюються 
на Єдиному вебпорталі органів виконавчої влади.

Забезпечення виконання орієнтовного плану перекладу актів acquis 
ЄС здійснюється за рахунок коштів, передбачених з цією метою в 
Державному бюджеті України на відповідний рік, або за рахунок коштів 
міжнародної технічної допомоги.

Перекладу на українську мову підлягає версія акта acquis ЄС, яка 
завантажується з офіційного веб-порталу Європейського Союзу1 та є 
повним текстом акта з урахуванням усіх змін, доповнень і виправлень, 
які набрали чинності до початку здійснення такого перекладу 
 
¹ http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en

ПЕРЕКЛАД
НА УКРАЇНСЬКУ
МОВУ АКТІВ ЄС

ІV. Переклад на українську мову актів ЄС
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(оригінальна або консолідована версія).

Для забезпечення достовірності перекладу акта acquis ЄС з англійської 
мови враховується текст, складений іншою офіційною мовою ЄС.

Переклад акта acquis ЄС надсилається Урядовим офісом до ініціатора, 
який подав запит на здійснення такого перекладу та є відповідальним 
за виконання зобов’язань України, зокрема наближення законодавства 
України до законодавства ЄС, для проведення у розумний строк 
термінологічної перевірки перекладу акта acquis ЄС та у разі потреби 
подання відповідних пропозицій щодо внесення редакційних змін з 
урахуванням особливостей фахової термінології.

За результатами термінологічної перевірки перекладу акта acquis 
ЄС ініціатор надає Урядовому офісу у разі потреби пропозиції щодо 
внесення редакційних змін стосовно вживання термінів у перекладі 
акта acquis ЄС, що підлягають розгляду Урядовим офісом щодо їх 
адекватності, обґрунтованості та відповідності.

Після завершення розгляду пропозицій щодо внесення редакційних 
змін за результатами термінологічної перевірки та редагування 
перекладу акта acquis ЄС Урядовим офісом забезпечується щокварталу 
включення інформації про перекладені акти acquis ЄС до порядку 
денного засідання урядового комітету, до компетенції якого належать 
питання європейської, євроатлантичної інтеграції, після затвердження їх 
перекладу Урядовим офісом.

Затверджений переклад акта acquis ЄС оприлюднюється та 
надсилається ініціатору в електронному вигляді у форматі PDF. 
Затверджений переклад акта acquis ЄС в електронному вигляді у 
форматі PDF зберігається в Урядовому офісі на електронних носіях.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВІДПОВІДНОСТІ
ЗАКОНОДАВСТВА
УКРАЇНИ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯМ
У СФЕРІ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
ІНТЕГРАЦІЇЇ

ІV. Переклад на українську мову актів ЄС
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РЕГЛАМЕНТ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, 
ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ПОСТАНОВОЮ КАБІНЕТУ 
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 18 ЛИПНЯ 2007 РОКУ 
№ 950 

Процес формування політики та розробки проєктів актів:

Параграф 3-1 Регламенту передбачає, що забезпечення формування 
та реалізації державної політики у сферах, віднесених до компетенції 
Кабінету Міністрів, здійснюється міністерствами, серед іншого, шляхом 
виконання міжнародних зобов’язань України, зокрема Угоди про 
асоціацію.

Згідно з пунктом 2 параграфу 35 Регламенту під час опрацювання 
проєкту акта Кабінету Міністрів розробник:

1) визначає: 

джерела права Європейського Союзу (acquis ЄС), що регулюють 
правовідносини, аналогічні тим, що планується врегулювати 
проєктом акта; 

наявність зобов’язань України у сфері європейської інтеграції, 
у тому числі міжнародно-правових, щодо предмета правового 
регулювання проєкту акта; 

наявність програмних документів у сфері європейської інтеграції з 
предмета, що регулюється проєктом акта;

2) проводить порівняльний та/або порівняльно-правовий аналіз;

3) наводить обґрунтування в разі невідповідності проєкту акта праву 
Європейського Союзу (acquis ЄС), міжнародним домовленостям у сфері 
європейської інтеграції, передбачає строк його дії;

4) пропонує провести консультації із Європейською Комісією стосовно 
відповідності проєкту акта зобов’язанням України у сфері європейської 
інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС) відповідно до 
пункту 1 параграфу 47-1 і параграфу 47-4 Регламенту.

Згідно з пунктом 3 параграфу 35 Регламенту результати опрацювання 
проєкту акта на відповідність зобов’язанням України у сфері 

європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС) 
відображаються розробником у довідці (додаток 1 Регламенту).

Опрацювання проєкту акта на етапі погодження із заінтересованими 
органами:

Згідно пункту 5-1 параграфу 33 Регламенту проєкти актів, що 
охоплюються зобов’язаннями у сфері європейської інтеграції, 
розробник в обов’язковому порядку надсилає разом з пояснювальною 
запискою, порівняльною таблицею (якщо проєктом акта передбачено 
внесення змін до інших актів), а також довідкою про відповідність 
зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву ЄС 
(за формою, визначеною Додатком 1 Регламенту), Урядовому офісу 
координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату 
Кабінету Міністрів для проведення експертизи. 

Опрацювання проєкту акта після внесення до Кабінету Міністрів 
України: 

Згідно з абзацом другим пункту 3 параграфу 35 Регламенту 
організаційне, експертно-аналітичне та інформаційне забезпечення 
опрацювання проєкту акта Кабінету Міністрів на відповідність 
зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, у тому числі 
міжнародно-правовим, та праву Європейського Союзу (acquis 
ЄС) здійснюється Урядовим офісом координації європейської та 
євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Відповідно до параграфу 54-1 Регламенту якщо Секретаріатом 
Кабінету Міністрів зроблено висновки про його невідповідність 
законодавству, програмним документам Кабінету Міністрів, 
зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, у тому числі 
міжнародно-правовим, та праву Європейського Союзу (acquis ЄС), а 
також у разі наявності розбіжностей у позиціях Секретаріату Кабінету 
Міністрів та головного розробника щодо відповідності проєкту акта 
вимогам нормопроєктувальної техніки такі зауваження та висновки 
розглядаються на нараді державних секретарів.

Головний розробник протягом трьох робочих днів з моменту 
отримання протоколу наради може відкликати проєкт акта для його 
доопрацювання та повторного внесення в установленому порядку до 
Кабінету Міністрів.

В іншому разі проєкт акта в редакції головного розробника подається 
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для розгляду на засіданні урядового комітету разом з матеріалами 
до нього та висновком Секретаріату Кабінету Міністрів, в якому 
зазначаються результати розгляду проєкту акта на нараді державних 
секретарів.

Відповідно до пункту 9 параграфу 55 Регламенту проєкт акта додатково 
може розглядатися на засіданні урядового комітету, до повноважень 
якого віднесені питання європейської інтеграції, за пропозицією його 
голови, якщо такий акт відповідно до висновку Секретаріату Кабінету 
Міністрів за предметом регулювання стосується міжнародно-правових 
зобов’язань України у сфері європейської інтеграції та/або належить 
до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського 
Союзу (acquis ЄС). Якщо за висновком Секретаріату Кабінету Міністрів 
проєкт акта не відповідає, у тому числі частково не відповідає, 
міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської 
інтеграції та/або праву Європейського Союзу (acquis ЄС), такий проєкт 
акта обов’язково розглядається на засіданні урядового комітету, до 
повноважень якого віднесені питання європейської інтеграції.

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
«ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРАВИЛ РОЗРОБЛЕННЯ 
ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМАНТІВ, ЩО ЗАТВЕРДЖУЮТЬСЯ 
КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, НА ОСНОВІ АКТІВ 
ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ» 
ВІД 18 ЧЕРВНЯ 2012 РОКУ № 708

Правила передбачають, що проєкти постанов розробляються 
відповідно до Правил підготовки проєктів актів Кабінету Міністрів 
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
6 вересня 2005 р. № 870 (які закріплюють горизонтальні вимоги), з 
урахуванням особливостей, установлених цими Правилами. Правила 
передбачають, що: 

проєкт технічного регламенту розробляється на основі акта 
законодавства ЄC з урахуванням усіх змін до цього акта, що 
набрали чинності або наберуть чинності не пізніше дня набрання 
чинності постановою, якою затверджується такий технічний 

регламент; 

не допускається розроблення проєкту технічного регламенту 
на основі акта законодавства ЄС, який було скасовано або дату 
скасування якого було визначено іншим актом законодавства ЄС; 

у першому пункті проєкту технічного регламенту зазначається 
повна назва базового акта законодавства ЄС; 

зміст, форма та структура проєкту технічного регламенту повинні 
максимально повно і точно відповідати змісту, формі та структурі 
базового акта законодавства ЄС з урахуванням можливості 
врегулювання конкретних суспільних відносин нормами актів 
законодавства України;

нормативні положення базового акта законодавства ЄС, які 
визначають зобов’язання і права держав - членів ЄС, повноваження 
та порядок діяльності органів ЄС і органів держав - членів ЄС, 
у проєкті технічного регламенту замінюються аналогічними 
за змістом нормативними положеннями, що узгоджуються з 
установленими повноваженнями і порядком діяльності відповідних 
державних органів України; 

до проєкту технічного регламенту не включаються такі положення 
базового акта законодавства ЄС: преамбула; положення, що 
стосуються внесення змін до актів законодавства ЄС або їх 
скасування; перехідні положення; положення, що стосуються 
перенесення норм базового акта законодавства ЄС до 
законодавства держав — членів ЄС; положення, що стосуються 
набрання чинності базовим актом законодавства ЄС. Зміст 
преамбули базового акта законодавства ЄС може враховуватися 
для викладу окремих норм проєкту технічного регламенту, а зміст 
перехідних положень зазначеного акта — для викладу норм, 
що визначають особливості перехідного періоду застосування 
технічного регламенту (окремих норм), у постановляючій частині 
проєкту постанови; 

не допускається включення до проєкту технічного регламенту 
норм, які не відтворюють або не замінюють норм базового акта 
законодавства ЄС згідно з вимогами, установленими Правилами, 
за винятком випадків, передбачених законом або Правилами; 

стосовно термінології: 

у проєкті технічного регламенту визначаються всі терміни, які 
встановлені в базовому акті законодавства ЄС, крім тих, що 
не вживаються у проєкті технічного регламенту, якщо інше не 
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передбачено Правилами. Якщо термін, визначення якого міститься 
в базовому акті законодавства ЄС, також визначено в законі чи акті 
Президента України, у проєкті технічного регламенту посилання на 
такий закон чи акт не робиться; 

нормативні положення, що містяться у визначеннях термінів у 
базовому акті законодавства ЄС, замість включення до відповідних 
визначень термінів включаються до тексту тих структурних 
одиниць проєкту технічного регламенту, яких ці положення 
безпосередньо стосуються; 

у разі потреби допускається визначення терміну, яке відсутнє в 
базовому акті законодавства ЄС, якщо цей термін вживається у 
проєкті технічного регламенту та не визначений в законі чи акті 
Президента України; 

терміни, вжиті в базовому акті законодавства ЄС, у яких 
використовуються поняття, що не застосовуються в законодавстві 
України, замінюються термінами, у яких використовуються 
аналогічні за змістом поняття. Наприклад, термін «маркування 
знаком CE» може бути замінено терміном «маркування знаком 
відповідності технічним регламентам», термін «нотифікований 
орган» — терміном «призначений орган», термін «експертиза типу 
ЕС» — терміном «експертиза типу»; 

у разі коли неможливо коректно відтворити чи замінити 
визначений в базовому акті законодавства ЄС термін (наприклад, 
термін «законодавство Союзу щодо гармонізації»), допускається, 
як виняток, використання визначення такого терміну в тих 
нормативних положеннях, в яких у базовому акті законодавства ЄС 
застосовується зазначений термін;

визначення термінів можуть наводитися в пункті (пунктах) проєкту 
технічного регламенту та/або додатках до нього відповідно до 
базового акта законодавства ЄС;

стосовно структури: 

пункти проєкту технічного регламенту (крім додатків до нього) 
відповідають пронумерованим (непронумерованим) частинам 
статей базового акта законодавства ЄС, які відтворюються 
у проєкті акта з урахуванням того, що деякі положення акта 
законодавства ЄС не відтворюються в акті України через те, що 
вони стосуються виключно ЄС; 

розділи чи підрозділи проєкту технічного регламенту (крім додатків 

до нього), як правило, повинні відповідати статтям базового акта 
законодавства ЄС, які мають заголовки, а в разі відсутності таких 
статей — його главам чи розділам. Послідовно викладені статті 
на початку базового акта законодавства ЄС, в яких містяться 
нормативні положення загального характеру, можуть бути об’єднані 
в розділ «Загальна частина». Розділ чи підрозділ може складатися 
з одного пункту. Не допускається розміщення в розділі одного 
підрозділу; 

підпункти проєкту технічного регламенту можуть складатися з 
підпунктів, які нумеруються малими літерами українського алфавіту 
з дужкою, відповідно до базового акта законодавства ЄС; 

додатки до проєкту технічного регламенту розробляються 
відповідно до додатків до базового акта законодавства ЄС з 
урахуванням особливостей, визначених у Правилах. Структурні 
одиниці додатків до проєкту технічного регламенту нумеруються в 
тих самих випадках, що і у відповідних додатках до базового акта 
законодавства ЄС, у тому числі шляхом застосування цифрових або 
літерних позначень у заголовках відповідних структурних одиниць, і 
порядок їх розміщення не змінюється; 

частини додатків до проєкту технічного регламенту нумеруються 
згідно з відповідним додатком до базового акта законодавства 
ЄС, при цьому великі літери латинського алфавіту чи арабські 
цифри замінюються великими літерами українського алфавіту, а 
римські цифри відтворюються. Якщо частини додатків до базового 
акта законодавства ЄС мають заголовки, у відповідних частинах 
додатків до проєкту технічного регламенту заголовки складаються 
з таких елементів, як найменування структурної одиниці, цифрове 
або літерне позначення та назва, що відділяється від інших 
елементів крапкою. Для нумерації структурних одиниць додатка 
до проєкту технічного регламенту використовуються арабські 
цифри з крапкою згідно з відповідним додатком до базового 
акта законодавства ЄС без обмеження кількості таких цифр. 
Структурні одиниці, пронумеровані арабськими цифрами з крапкою, 
незалежно від кількості чисел і крапок вважаються пунктами. 
У разі поділу додатка на частини в посиланні на певний пункт 
додатка зазначається також відповідна частина, в якій цей пункт 
розміщується;

застосована в додатках до базового акта законодавства ЄС 
нумерація підпунктів замінюється на нумерацію арабськими 
цифрами з дужкою, а нумерація підпунктів, з яких складаються 
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підпункти, — на нумерацію малими літерами українського алфавіту 
з дужкою. Якщо в додатку до базового акта законодавства ЄС 
пункт, що нумерується одним числом з крапкою чи кількома 
числами, розділеними крапкою (крапками), складається зі 
структурних одиниць, пронумерованих одним числом з крапкою, 
зазначені структурні одиниці вважаються підпунктами, нумерація 
яких повинна бути замінена згідно з вимогами цього абзацу;

абзаци можуть починатися з риски, якщо з неї починаються 
відповідні абзаци базового акта законодавства ЄС; 

наводяться всі примітки (виноски), що не містять нормативних 
положень, застосовані в базовому акті законодавства ЄС, крім 
виносок з посиланням на акти законодавства ЄС і джерела їх 
опублікування. Арабські цифри в дужках, якими позначаються 
примітки (виноски) в базовому акті законодавства ЄС, 
замінюються відповідною кількістю зірочок; 

стосовно стилю і викладу: 

у проєкті технічного регламенту норми викладаються в тій самій 
послідовності, що і в базовому акті законодавства ЄС; 

виклад тексту проєкту технічного регламенту повинен відповідати 
викладу тексту базового акта законодавства ЄС з урахуванням 
норм офіційно-ділового стилю сучасної української мови; 

уживаються, крім усталених скорочень, також умовні скорочення 
(у тому числі абревіатури), що використовуються в базовому акті 
законодавства ЄС. Вживання зазначених скорочень допускається 
лише після наведення повних форм відповідних термінів (назв);

стосовно посилань:

застосовані в базовому акті законодавства ЄС посилання на інші 
акти законодавства ЄС (окремі норми) у тексті проєкту технічного 
регламенту замінюються посиланнями на акти законодавства 
України (окремі норми), зміст яких максимально повно і точно 
відповідає змісту актів законодавства ЄС (окремих норм), на 
які були зроблені посилання. У разі відсутності таких актів 
законодавства України (окремих норм) можливе використання 
бланкетної норми з посиланням на законодавство України в цілому, 
інші нормативно-правові акти чи технічні регламенти, яка в разі 
прийняття відповідних актів (окремих норм) замінюється нормою 
з посиланням на них. Посилання на акти законодавства ЄС (окремі 
норми), які згідно з розділом II Загальнодержавної програми 

адаптації законодавства України до законодавства Європейського 
Союзу, затвердженої Законом України «Про Загальнодержавну 
програму адаптації законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу», належать до первинного законодавства, у 
проєкті технічного регламенту не наводяться і не замінюються; 

якщо норма акта законодавства ЄС, яку замість посилання на 
неї було включено до тексту проєкту технічного регламенту, є 
невеликою за обсягом (у тому числі визначення терміну, опис 
виду продукції, деталізація вимог), допускається включення її до 
тексту проєкту технічного регламенту замість посилання на неї 
за умови, що це суттєво не вплине на зміст і структуру проєкту. 
У разі наявності в акті законодавства України норми, зміст 
якої максимально повно і точно відповідає змісту норми акта 
законодавства ЄС, яку замість посилання на неї було включено до 
тексту проєкту технічного регламенту, відповідна норма технічного 
регламенту замінюється нормою з посиланням на таку норму акта 
законодавства України;

застосування посилання на попередній чи наступний пункт, 
підпункт або абзац проєкту технічного регламенту допускається 
у разі, коли таке посилання застосовується в базовому акті 
законодавства ЄС;

стосовно заголовків: 

назва додатка до проєкту технічного регламенту не зазначається, 
якщо відповідний додаток до базового акта законодавства ЄС не 
має назви; 

заголовки доповнюються підзаголовками у тих самих випадках, що 
і в додатках до базового акта законодавства ЄС. Частина заголовка 
додатка до базового акта законодавства ЄС чи його структурної 
одиниці після двокрапки вважається підзаголовком. Підзаголовки 
в додатку до проєкту технічного регламенту зазначаються в дужках 
під відповідними заголовками.

До проєкту технічного регламенту додається таблиця відповідності 
положень базового акта законодавства ЄС та технічного 
регламенту (далі — таблиця відповідності) за формою згідно з 
додатком 1 Правил. У таблиці відповідності наводяться позначення 
структурних одиниць (додатків) базового акта законодавства 
ЄС та проєкту технічного регламенту. Під час внесення змін до 
технічного регламенту у разі потреби вносяться зміни до таблиці 
відповідності.
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ПРОЄКТІВ ЗАКОНІВ 
ТА ОСНОВНІ ВИМОГИ ЗАКОНОДАВЧОЇ ТЕХНІКИ 
(МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ) ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
УКРАЇНИ ВІД 2014 РОКУ

У Розділі 1 Правил передбачено, що під час розробки законопроєктів 
варто враховувати положення Закону України «Про Загальнодержавну 
програму адаптації законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу» та Угоди про асоціацію, зважаючи на їхнє 
значення для реалізації проголошеного Україною курсу на європейську 
інтеграцію.

У разі виявлення протиріч положень законопроєкту з вимогами цих 
документів їх необхідно привести у відповідність із Угодою, крім тих 
випадків, що передбачені самою Угодою.

Посібник підготовлений експерткою з євроінтеграцїї Аллою Джунь на 
замовлення Міністерства економіки України за фінансової підтримки 
уряду Німеччини в межах програми «Застосування та імплементація 

Угоди про асоціацію між ЄС та Україною у сфері торгівлі», який 
впроваджує Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ) GmbH.

Зміст посібника є виключно відповідальністю автора та не обов’язково 
відображає позицію уряду Німеччини та GIZ.

www.me.gov.ua
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