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Документ  

             2 квітня 2018 року 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ  

з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів 

України від 25 жовтня 2017 р. № 1106) 

 

Таблиця 1. Пункти Плану, які безпосередньо стосуються ґендерної проблематики 

Найменування завдання 

Положення 

Угоди/ 

рішення 

органу 

асоціації 

Акт права 

ЄС 
Найменування заходу 

Строк 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

Політичний діалог, національна безпека та оборона 

21. Удосконалення 

антидискримінаційного 

законодавства в частині 

протидії множинній 

дискримінації 

стаття 14  забезпечення супроводження розгляду 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 ЄС)” (реєстраційний номер 3501 від 20 листопада 

2015 р.) 

до 20 березня 

2018 р. 

Мін’юст 

Уповноважений 

Верховної Ради 

України з прав 

людини 

(за згодою) 

22. Ратифікація Конвенції 

Ради Європи про 

запобігання насильству 

стосовно жінок і 

стаття 14  забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою 

України проекту Закону України “Про ратифікацію Конвенції 

Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і 

домашньому насильству та боротьбу із цими явищами 

до 20 

березня 

2018 р. 

Мінсоцполітики 

Мін’юст 

МЗС 

Уповноважений 
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Найменування завдання 

Положення 

Угоди/ 

рішення 

органу 

асоціації 

Акт права 

ЄС 
Найменування заходу 

Строк 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

домашньому насильству та 

боротьбу із цими 

явищами (Стамбульська 

конвенція) 

(Стамбульська конвенція)” Верховної Ради 

України з прав 

людини 

(за згодою) 

24. Створення інституту 

Урядового 

уповноваженого з питань 

гендерної політики 

стаття 14  1) призначення Урядового уповноваженого з питань 

гендерної політики 

2) забезпечення інституційної спроможності Урядового 

уповноваженого з питань гендерної політики виконувати 

покладені функції 

до 20 

березня 

2018 р. 

Секретаріат 

Кабінету Міністрів 

України 

Урядовий 

уповноважений з 

питань гендерної 

політики 

(після 

призначення) 

54. Удосконалення 

механізмів та процедур 

розслідування та 

притягнення до 

відповідальності за 

порушення прав людини, 

зокрема ті, що пов’язані 

з домашнім, гендерним та 

стаття 14  забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою 

України проекту Закону України “Про внесення змін до 

Кримінального та Кримінального процесуального кодексів 

України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи 

про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому 

насильству та боротьбу із цими явищами” 

до 31 

грудня 

2018 р. 

МВС 

Національна 

поліція 

Мінсоцполітики 

Мін’юст 
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Найменування завдання 

Положення 

Угоди/ 

рішення 

органу 

асоціації 

Акт права 

ЄС 
Найменування заходу 

Строк 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

сексуальним насильством  

56. Здійснення проміжної 

оцінки стану виконання 

Національного плану дій з 

виконання резолюції Ради 

Безпеки ООН 1325 

“Жінки, мир, безпека” на 

період до 2020 року 

стаття 14  1) проведення проміжної оцінки стану виконання 

Національного плану дій 

2) підготовка та оприлюднення звіту за результатами оцінки з 

рекомендаціями щодо покращення виконання Національного 

плану дій 

30 червня  

2018 р. 

Мінсоцполітики 

   3) внесення пропозицій щодо удосконалення діяльності 

органів влади, відповідальних за реалізацію Національного 

плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 

“Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року відповідно до 

рекомендацій звіту про оцінку 

  

 

  
3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою 

України законопроекту 
  

1321. Закріплення на 

законодавчому рівні 

принципу недискримінації 

щодо працівників 

неповної зайнятості 

порівняно з працівниками 

стаття 424, 

додаток XL 

Директив

а Ради 

97/81/ЄC 

1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів 

України проекту Трудового кодексу України 

2) опрацювання проекту Кодексу з експертами ЄС 

3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою 

України проекту Кодексу 

до 20 

березня 

2018 р. 

Мінсоцполітики 
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Найменування завдання 

Положення 

Угоди/ 

рішення 

органу 

асоціації 

Акт права 

ЄС 
Найменування заходу 

Строк 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

повної зайнятості 

1322. Запровадження 

гарантій гнучкості 

організації робочого часу 

у разі неповної зайнятості 

стаття 424, 

додаток XL 

Директив

а Ради 

97/81/ЄC 

забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою 

України проекту Трудового кодексу України 

до 

прийняття 

Трудового 

кодексу 

України  

Мінсоцполітики 

1330. Удосконалення 

системи захисту від 

дискримінації за ознакою 

статі 

стаття 424, 

додаток XL 

Директив

а Ради 

2004/113/

ЄС 

1) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою 

України законопроекту про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо гармонізації законодавства 

у сфері запобігання та протидії дискримінації із правом ЄС 

до 20 

березня 

2018 р. 

Мінсоцполітики 

 

 

  

2) забезпечення ефективного функціонування Експертної 

ради з питань розгляду звернень за фактами дискримінації за 

ознакою статі 

  

 
  

3) розроблення проекту Державної програми забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків до 2021 року 
  

 
  4) опрацювання проекту Програми з експертами ЄС   

 

  

5) подання проекту акта Кабінету Міністрів України про 

затвердження Програми на розгляд Кабінету Міністрів 

України 
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Найменування завдання 

Положення 

Угоди/ 

рішення 

органу 

асоціації 

Акт права 

ЄС 
Найменування заходу 

Строк 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

1331. Усунення 

дискримінації за ознакою 

статі щодо батьківської 

відпустки для догляду за 

дитиною 

стаття 424, 

додаток XL 

Директив

а Ради 

2010/18/Є

С 

(замінює 

Директив

у Ради 

96/34/ЄС) 

1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів 

України законопроекту про внесення змін до деяких 

законодавчих актів стосовно усунення дискримінації за 

ознакою статі щодо батьківської відпустки 

до 20 

березня 

2018 р. 

Мінсоцполітики 

   2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС   

 

  

3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою 

України законопроекту 

 

  

1332. Запровадження 

можливості встановлення 

скороченого та неповного 

робочого дня/тижня для 

осіб, які вийшли з 

батьківської відпустки 

стаття 424, 

додаток XL 

Директив

а Ради 

2010/18/Є

С 

(замінює 

Директив

у Ради 

96/34/ЄС) 

1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів 

України законопроекту про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України стосовно усунення дискримінації 

за ознакою статі щодо батьківської відпустки 

2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 

до 20 

березня 

2018 р. 

Мінсоцполітики 
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Найменування завдання 

Положення 

Угоди/ 

рішення 

органу 

асоціації 

Акт права 

ЄС 
Найменування заходу 

Строк 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

 
  

3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою 

України законопроекту 
  

1333. Врегулювання 

питання відсутності на 

роботі працівника у разі 

виникнення надзвичайних 

обставин у невідкладних 

сімейних справах 

стаття 424, 

додаток XL 

Директив

а Ради 

2010/18/Є

С 

(замінює 

Директив

у Ради 

96/34/ЄС) 

1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів 

України законопроекту про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України стосовно усунення дискримінації 

за ознакою статі щодо батьківської відпустки 

до 20 

березня 

2018 р. 

Мінсоцполітики 

   2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС   

 
  

3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою 

України законопроекту 
  

1334. Запровадження 

санкцій за порушення 

законодавства про 

батьківські відпустки для 

догляду за дитиною 

стаття 424, 

додаток XL 

Директив

а Ради 

2010/18/Є

С 

(замінює 

Директив

у Ради 

1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів 

України законопроекту щодо запровадження санкцій за 

порушення законодавства про батьківські відпустки 

до 20 

березня 

2018 р. 

Мінсоцполітики 
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Найменування завдання 

Положення 

Угоди/ 

рішення 

органу 

асоціації 

Акт права 

ЄС 
Найменування заходу 

Строк 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

96/34/ЄС) 

   2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС   

 

  

3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою 

України законопроекту 

 

  

1336. Впровадження 

принципу рівноправності 

чоловіків і жінок у сфері 

соціального забезпечення 

стаття 424, 

додаток XL 

Директив

а Ради 

79/7/ЄЕС 

1) розроблення проекту Державної програми забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків до 2021 року 

2) опрацювання проекту Державної програми з експертами 

ЄС 

до 20 

березня 

2018 р. 

Мінсоцполітики 

     

 

  

3)подання проекту акта Кабінету Міністрів України про 

затвердження Державної програми на розгляд Кабінету 

Міністрів України 

  

1338. Законодавче 

закріплення обов’язку 

роботодавця письмово 

інформувати працівника 

про основні умови 

трудового 

договору/трудових 

стаття 424, 

додаток XL 

Директив

а Ради 

91/533/ЄЕ

С 

забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою 

України проекту Трудового кодексу України 

до 

прийняття 

Трудового 

кодексу 

України  

Мінсоцполітики 
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Найменування завдання 

Положення 

Угоди/ 

рішення 

органу 

асоціації 

Акт права 

ЄС 
Найменування заходу 

Строк 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

відносин  

1342. Закріплення на 

законодавчому рівні 

заборони будь-якої 

дискримінації у сфері 

праці, в тому числі під час 

прийому на роботу 

стаття 424, 

додаток XL 

Директив

а Ради 

2000/43/Є

С; 

Директив

а Ради 

2000/78/Є

С 

забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою 

України проекту Закону України “Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо трудових прав” 

до 

прийняття 

Закону  

Мінсоцполітики 

1343. Удосконалення 

механізму запобігання та 

протидії дискримінації 

працівників під час 

прийому на роботу 

стаття 424, 

додаток XL 

Директив

а Ради 

2000/43/Є

С; 

Директив

а Ради 

2000/78/Є

С 

забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою 

України проекту Закону України “Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо трудових прав” 

до 

прийняття 

Закону  

Мінсоцполітики 

Мін’юст 
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Таблиця 2. Пункти Плану, які опосередковано стосуються ґендерної проблематики 

 

 

Найменування завдання 

Положе

ння 

Угоди/ 

рішення 

органу 

асоціації 

Акт права 

ЄС 
Найменування заходу 

Строк 

викона

ння 

Відповідальні за 

виконання 

Політичний діалог, національна безпека та оборона 

6. Подальше законодавче 

забезпечення реформи 

місцевого самоврядування і 

територіальної організації 

влади 

статті 4, 

6 

 1) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою 

України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону 

України “Про добровільне об’єднання територіальних 

громад” (щодо добровільного об’єднання територіальних 

громад сіл, селищ до територіальних громад міст обласного 

значення) 

до 20 

березн

я 2018 

р. 

Мінрегіон 

   2) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою 

України законопроекту щодо порядку утворення, ліквідації 

районів, встановлення і зміни їх меж 

  

7. Гармонізація виборчого 

законодавства шляхом його 

кодифікації 

статті 4, 

6 

 забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою 

України законопроектів щодо удосконалення виборчого 

законодавства 

до 

прийня

ття 

Закону 

Мін’юст  
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Найменування завдання 

Положе

ння 

Угоди/ 

рішення 

органу 

асоціації 

Акт права 

ЄС 
Найменування заходу 

Строк 

викона

ння 

Відповідальні за 

виконання 

15. Розвиток 

інфраструктури для 

прийому та утримання 

іноземців та осіб без 

громадянства, які 

незаконно перебувають в 

Україні 

стаття 16  1) завершення реконструкції пункту тимчасового перебування 

іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають 

в Україні, в селі Журавичі Ківерцівського району Волинської 

області  

до 20 

березн

я 2018 

р.* 

ДМС 

МВС 

Адміністрація 

Держприкордон-

служби 

Мін’юст 

Мінфін 

   2) завершення реконструкції першого пускового комплексу 

пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без 

громадянства, які незаконно перебувають в Україні, в селі 

Розсудів Ріпкинського району Чернігівської області 

перше 

піврічч

я 2018 

р. 

 

   3) завершення будівництва та облаштування в Донецькій і 

Миколаївській областях пунктів тимчасового перебування 

іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають 

в Україні, зокрема будівництво зовнішніх інженерних мереж в 

рамках реалізації проекту РЕАДМІТ-1 
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Найменування завдання 

Положе

ння 

Угоди/ 

рішення 

органу 

асоціації 

Акт права 

ЄС 
Найменування заходу 

Строк 

викона

ння 

Відповідальні за 

виконання 

20. Забезпечення 

ефективної імплементації 

Стратегії діяльності 

Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини 

у сфері запобігання та 

протидії дискримінації на 

2014—2017 роки 

стаття 14  1) посилення інституційної спроможності Секретаріату 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у 

сфері протидії дискримінації 

2) завершення здійснення заходів, передбачених Стратегією 

до 20 

березн

я 2018 

р. 

Уповноважений 

Верховної Ради 

України з прав 

людини 

(за згодою) 

Мінфін 

25. Приведення умов 

утримання засуджених та 

осіб, взятих під варту, у 

відповідність з 

міжнародними нормами і 

стандартами стосовно 

засуджених на гауптвахті 

Центрального управління 

Військової служби 

правопорядку 

стаття 14  1) розроблення, видання та реєстрація в Мін’юсті наказу 

Міноборони щодо внесення змін до Інструкції про порядок і 

умови тримання засуджених, узятих під варту та затриманих 

військовослужбовців 

до 31 

грудня 

2019 р. 

Міноборони 

Мін’юст 

Мінфін 

Уповноважений 

Верховної Ради 

України з прав 

людини 

(за згодою) 

 

  2) здійснення переобладнання приміщень, де утримуються 

засуджені та особи, узяті під варту,  відповідно до міжнародних 
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Найменування завдання 

Положе

ння 

Угоди/ 

рішення 

органу 

асоціації 

Акт права 

ЄС 
Найменування заходу 

Строк 

викона

ння 

Відповідальні за 

виконання 

норм і стандартів 

29. Гармонізація 

реєстраційних процедур 

для внутрішньо 

переміщених осіб 

стаття 14  1) створення та тестування Єдиної інформаційної бази даних 

про внутрішньо переміщених осіб 

до 20 

березн

я 2018 

р. 

Мінсоцполітики 

МТОТ 

Мін’юст 

МВС 

ДМС 

   2) введення Єдиного реєстру внутрішньо переміщених осіб в 

експлуатацію 

  

30. Забезпечення виконання 

плану заходів, спрямованих 

на реалізацію деяких засад 

державної внутрішньої 

політики щодо окремих 

районів Донецької та 

Луганської областей, де 

органи державної влади 

тимчасово не здійснюють 

свої повноваження, 

затвердженого 

розпорядженням Кабінету 

стаття 14  завершення виконання передбачених на 2017 рік заходів до 31 

березн

я 2018 

р. 

МТОТ 
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Найменування завдання 

Положе

ння 

Угоди/ 

рішення 

органу 

асоціації 

Акт права 

ЄС 
Найменування заходу 

Строк 

викона

ння 

Відповідальні за 

виконання 

Міністрів України  

від 11 січня 2017 р. № 8  

31. Удосконалення 

механізмів протидії 

катуванню та жорстокому 

поводженню з людьми 

стаття 14  1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів 

України законопроекту про приведення визначення терміна 

“катування” у відповідність із міжнародними стандартами 

2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 

до 20 

березн

я 2018 

р. 

Мін’юст 

МВС 

Національна поліція 

Уповноважений 

Верховної Ради 

України з прав 

людини 

(за згодою) 

   3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою 

України законопроекту 

  

   4) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо 

превентивних і компенсаторних заходів з метою протидії 

катуванню та жорстокому поводженню 

  

   5) опрацювання проекту нормативно-правового акта з 

експертами ЄС 

  

   6) прийняття нормативно-правового акта   

   7) надання підкомітету ООН з питань попередження катувань 

інформацію про виконання його рекомендацій 
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Найменування завдання 

Положе

ння 

Угоди/ 

рішення 

органу 

асоціації 

Акт права 

ЄС 
Найменування заходу 

Строк 

викона

ння 

Відповідальні за 

виконання 

   8) розроблення та впровадження механізму реєстрації в 

режимі он-лайн затриманих осіб та фіксації імовірних 

порушень їх прав під час затримання 

  

32. Скасування судового 

збору, пов’язаного з 

порядком визнання судом 

факту народження або 

смерті на тимчасово 

окупованих територіях 

стаття 14  забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою 

України проектів: 

Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо полегшення доступу до правосуддя 

внутрішньо переміщених осіб та інших категорій осіб, права, 

свободи чи інтереси яких були порушені внаслідок збройного 

конфлікту, тимчасової окупації, надзвичайних ситуацій 

природного чи техногенного характеру” (реєстраційний номер 

5183 від 26 вересня 2016 р.); 

Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про 

судовий збір” (щодо уточнення переліку процесуальних 

документів, за подання яких судовий збір не справляється) 

(реєстраційний номер 4394 від 12 квітня 2016 р.) 

до 20 

березн

я 2018 

р. 

МТОТ 

Мін’юст 

34. Законодавче 

закріплення гарантій 

свободи мирних зібрань 

статті 4, 6, 

14 

 забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою 

України проектів: 

Закону України “Про гарантії свободи мирних зібрань” 

(реєстраційний номер 3587 від 7 грудня 2015 р.); 

до 

прийня

ття 

Закону 

Мін’юст 

Уповноважений 

Верховної Ради 

України з прав 



 15 

Найменування завдання 

Положе

ння 

Угоди/ 

рішення 

органу 

асоціації 

Акт права 

ЄС 
Найменування заходу 

Строк 

викона

ння 

Відповідальні за 

виконання 

Закону України “Про гарантії свободи мирних зібрань в 

Україні” (реєстраційний номер 3587-1 від 11 грудня  

2015 р.) 

людини (за згодою) 

36. Оновлення національної 

антикорупційної стратегії та 

державної програми з її 

виконання 

стаття 22  1) проведення дослідження кількісних та якісних показників 

корупції в Україні та стану виконання антикорупційної стратегії 

до 20 

березн

я 2018 

р. 

Національне 

агентство з питань 

запобігання корупції 

Мін’юст 

Національне 

антикорупційне 

бюро  

(за згодою) 

Національне 

агентство України з 

питань виявлення, 

розшуку та 

управління 

активами, 

одержаними від 

корупційних та 

інших злочинів 

МВС 

   2) розроблення на основі проведеного аналізу проекту нової 

Антикорупційної стратегії з урахуванням актуальних 

корупційних ризиків 

3) опрацювання проекту Стратегії з експертами ЄС 

4) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою 

України проекту Стратегії 

5) розроблення проекту оновленої Державної програми щодо 

реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні 

6) опрацювання проекту оновленої Державної програми з 

громадськістю та міжнародними експертами 

 



 16 

Найменування завдання 

Положе

ння 

Угоди/ 

рішення 

органу 

асоціації 

Акт права 

ЄС 
Найменування заходу 

Строк 

викона

ння 

Відповідальні за 

виконання 

Національна поліція 

Генеральна 

прокуратура  

(за згодою) 

   7) подання проекту акта Кабінету Міністрів України про 

затвердження  оновленої Державної програми на розгляд 

Кабінету Міністрів України 

  

37. Оновлення стратегії 

реформування органів 

внутрішніх справ 

стаття 22  1) розроблення проекту Стратегії розвитку системи МВС до 

2020 року 

до 20 

березн

я 2018 

р. 

МВС 

Мін’юст 

Мінфін 

   2) опрацювання проекту Стратегії з експертами ЄС   

   3) подання проекту розпорядження Кабінету Міністрів України 

про затвердження Стратегії на розгляд Кабінету Міністрів 

України 

  

   4) розроблення проекту плану заходів щодо реалізації Стратегії   

   5) опрацювання проекту плану заходів з експертами ЄС   

   6) подання проекту розпорядження Кабінету Міністрів України 

про затвердження плану заходів із реалізації Стратегії на 
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Найменування завдання 

Положе

ння 

Угоди/ 

рішення 

органу 

асоціації 

Акт права 

ЄС 
Найменування заходу 

Строк 

викона

ння 

Відповідальні за 

виконання 

розгляд Кабінету Міністрів України 

44. Проведення 

кваліфікаційного 

оцінювання суддівського 

корпусу судів  

стаття 14  проведення кваліфікаційного оцінювання суддів, призначених 

на посаду строком на п’ять років до набрання чинності 

Законом України “Про внесення змін до Конституції України 

(щодо правосуддя)”, повноваження яких припинилися із 

закінченням строку, на який їх було призначено, суддів, 

обраних безстроково, та суддів, які подали заяви про 

проведення кваліфікаційного оцінювання 

до 31 

грудня 

2018 р. 

Вища кваліфікаційна 

комісія суддів  

(за згодою) 

46. Проведення оцінювання 

працівників Генеральної 

прокуратури України та 

регіональних прокуратур 

стаття 14  1) розроблення та затвердження порядку оцінювання 

працівників прокуратури 

2) проведення оцінювання працівників Генеральної 

прокуратури України та регіональних прокуратур України 

 

до 20 

березн

я 2018 

р. 

Генеральна 

прокуратура України  

(за згодою) 

Мін’юст 

 

52. Посилення 

відповідальності за 

дискримінацію та вчинення 

злочинів на ґрунті ненависті 

стаття 14  1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів 

України законопроекту про внесення відповідних змін до 

Кримінального кодексу України та Кодексу України про 

адміністративні правопорушення 

до 31 

грудня 

2018 р. 

МВС 

Мін’юст 

Національна поліція 

Уповноважений 

Верховної Ради 

України з прав 
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Найменування завдання 

Положе

ння 

Угоди/ 

рішення 

органу 

асоціації 

Акт права 

ЄС 
Найменування заходу 

Строк 

викона

ння 

Відповідальні за 

виконання 

людини 

(за згодою) 

   2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС  
 

   3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою 

України законопроекту 

 

 

61. Ратифікація Римського 

статуту Міжнародного 

кримінального суду 

статті 8, 

24 

 

 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів 

України законопроекту про ратифікацію Римського статуту 

Міжнародного кримінального суду та подання його 

Президенту України для внесення на розгляд Верховної Ради 

України 

до 31 

грудня 

2019 р. 

Мін’юст 

МЗС 

 

  

2) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою 

України законопроекту 
  

64. Реалізація Державної 

соціальної програми 

протидії торгівлі людьми на 

2016—2020 роки 

статті 16, 

22 

 1) забезпечення належного фінансування заходів Програми 

2) виконання заходів, передбачених планом реалізації 

Програми 

до 31 

грудня 

2020 р. 

Мінсоцполітики 

МВС 

ДМС 

МОН 

МОЗ 

Адміністрація 

Держприкордон-
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Найменування завдання 

Положе

ння 

Угоди/ 

рішення 

органу 

асоціації 

Акт права 

ЄС 
Найменування заходу 

Строк 

викона

ння 

Відповідальні за 

виконання 

служби 

Національна поліція  

   3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою 

України законопроекту 

  

1323. Встановлення 

заборони на проведення 

будь-яких громадських та 

інших робіт тимчасового 

характеру, що мають 

підвищену небезпечність та 

ризики для здоров’я і 

життя людини, для 

задоволення державних 

потреб 

стаття 

424, 

додаток 

XL 

Директива 

Ради 

91/383/ЄЕС 

1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів 

України законопроекту про внесення відповідних змін до 

Закону України “Про зайнятість населення” 

2) опрацювання законопроекту з експертами з ЄС 

3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою 

України законопроекту 

 

до 20 

березн

я 2018 

р. 

Мінсоцполітики 

Держпраці 

 

1327. Закріплення на 

законодавчому рівні права 

всіх категорій працівників 

отримувати інформацію та 

консультацію від 

роботодавця та визначення 

стаття 

424, 

додаток 

XL 

Директива 

2002/14/ЄС 

1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів 

України законопроекту про внесення змін до деяких законів 

України щодо удосконалення механізму соціального діалогу 

2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 

 

до 20 

березн

я 2018 

р. 

Мінсоцполітики 
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Найменування завдання 

Положе

ння 

Угоди/ 

рішення 

органу 

асоціації 

Акт права 

ЄС 
Найменування заходу 

Строк 

викона

ння 

Відповідальні за 

виконання 

порядку надання інформації 

та консультацій 
3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою 

України законопроекту 

     

     

1344. Запровадження 

стимулюючих механізмів 

для роботодавців з метою 

працевлаштування осіб з 

інвалідністю 

стаття 

424, 

додаток 

XL 

Директива 

Ради 

2000/78/ЄС 

забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою 

України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо зайнятості осіб з 

інвалідністю” 

до 

прийня

ття 

Закону  

Мінсоцполітики 

1345. Реформування 

системи надання соціальних 

послуг 

стаття 

420 

 1) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою 

України проекту Закону України “Про соціальні послуги” 

до 

прийня

ття 

Закону  

Мінсоцполітики 

 2) розроблення та затвердження державних стандартів 

соціальних послуг 

1346. Приведення у 

відповідність із стандартами 

ЄС правил використання 

працівниками на робочому 

місці засобів 

стаття 

424, 

додаток 

XL 

Директива 

Ради 

89/656/ЄЕС 

1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо 

визначення мінімальних вимог до засобів індивідуального 

захисту, які використовуються працівниками на робочому місці 

2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з 

до 31 

жовтня 

2021 р. 

Держпраці 

Мінсоцполітики 
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Найменування завдання 

Положе

ння 

Угоди/ 

рішення 

органу 

асоціації 

Акт права 

ЄС 
Найменування заходу 

Строк 

викона

ння 

Відповідальні за 

виконання 

індивідуального захисту та 

мінімальних вимог до них 

експертами ЄС 

 

 3) прийняття нормативно-правового акта 

1347. Приведення у 

відповідність із стандартами 

ЄС вимог безпеки і захисту 

здоров’я на тимчасових 

або мобільних будівельних 

майданчиках 

стаття 

424, 

додаток 

XL 

Директива 

Ради 

92/57/ЄЕС 

1) розроблення проекту нормативно-правового акта про 

визначення мінімальних вимог щодо безпеки і захисту 

здоров’я на тимчасових або мобільних будівельних 

майданчиках 

2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з 

експертами ЄС 

до 31 

жовтня 

2021 р. 

Держпраці 

Мінсоцполітики 

МОЗ 

     

   3) прийняття нормативно-правового акта   

1357. Визначення 

обов’язків та порядку дій 

роботодавців у разі 

виявлення небезпеки 

впливу біологічних агентів 

на працівників 

стаття 

424, 

додаток 

XL 

Директива 

2000/54/ЄС 

1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо 

порядку дій роботодавців у разі виявлення небезпеки впливу 

біологічних агентів на працівників 

до 31 

жовтня 

2021 р. 

МОЗ 

Держпраці 

Мінсоцполітики 

 

   
2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з 
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Найменування завдання 

Положе

ння 

Угоди/ 

рішення 

органу 

асоціації 

Акт права 

ЄС 
Найменування заходу 

Строк 

викона

ння 

Відповідальні за 

виконання 

експертами ЄС 

   
3) прийняття нормативно-правового акта 

  

1358. Забезпечення 

медичного нагляду за 

здоров’ям працівників, що 

зазнають впливу 

біологічних агентів 

стаття 

424, 

додаток 

XL 

Директива 

2000/54/ЄС 

1) розроблення, видання та реєстрація в Мін’юсті проекту 

нормативно-правового акта щодо внесення змін до Порядку 

проведення медичних оглядів працівників певних категорій 

до 31 

жовтня 

2021 р. 

МОЗ 

Держпраці 

Мінсоцполітики 

 2) забезпечення функціонування мережі інституцій, які 

здійснюють медичний нагляд за здоров’ям працівників, що 

зазнають впливу біологічних агентів 

1361. Приведення у 

відповідність із стандартами 

ЄС мінімальних вимог до 

позначень безпеки та 

гігієни на робочому місці 

стаття 

424, 

додаток 

XL 

Директива 

Ради 

92/58/ЄЕС 

розроблення, видання та реєстрація в Мін’юсті наказу 

Мінсоцполітики щодо позначень безпеки та гігієни на 

робочому місці 

до 31 

жовтня 

2021 р. 

Держпраці 

Мінсоцполітики 

 

1371. Запровадження 

механізму оцінки рівня 

небезпеки впливу вібрації 

на працівників 

стаття 

424, 

додаток 

XL 

Директива 

2002/44/ЄС 

1) розроблення проекту нормативно-правового акта про 

порядок проведення оцінки рівня небезпеки впливу вібрації на 

працівника 

до 31 

жовтня 

2024 р. 

МОЗ 

Держпраці 

Мінсоцполітики 
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Найменування завдання 

Положе

ння 

Угоди/ 

рішення 

органу 

асоціації 

Акт права 

ЄС 
Найменування заходу 

Строк 

викона

ння 

Відповідальні за 

виконання 

 
  

2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з 

експертами ЄС 
  

   3) прийняття нормативно-правового акта    

1375. Запровадження 

механізму оцінки рівня 

небезпеки шумового 

впливу на працівника 

стаття 

424, 

додаток 

XL 

Директива 

2003/10/ЄС 

1) розроблення проекту нормативно-правового акта про 

порядок проведення оцінки рівня небезпеки шумового впливу 

на працівника 

до 31 

жовтня 

2024 р. 

МОЗ 

Держпраці 

Мінсоцполітики 

 
  

2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з 

експертами ЄС   

   
3) прийняття нормативно-правовий акта 

  

1402. Встановлення вимог 

до діяльності (в тому числі 

технічних) щодо придбання, 

отримання, тестування, 

обробки, зберігання і 

розподілу тканин і клітин 

людини відповідно до 

стандартів ЄС 

стаття 

428, 

додаток 

XLI 

Директива 

2004/23/ЄC; 

Директива 

Комісії 

2006/17/ЄC; 

Директива 

Комісії 

2006/86/ЄC 

1) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

щодо організації, структури і стандартів якості та безпеки 

збору, тестування, обробки, зберігання та розповсюдження 

людських тканин і клітин 

до 20 

березн

я 2018 

р.* 

МОЗ 

Центр громадського 

здоров’я 

   2) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС   
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Найменування завдання 

Положе

ння 

Угоди/ 

рішення 

органу 

асоціації 

Акт права 

ЄС 
Найменування заходу 

Строк 

викона

ння 

Відповідальні за 

виконання 

 
  

3) подання проекту постанови Кабінету Міністрів України на 

розгляд Кабінету Міністрів України 
  

 

  

4) розроблення, видання та реєстрація в Мін’юсті наказу МОЗ 

про затвердження нормативно-правових документів з питань 

трансплантації 

  

 

  

5) забезпечення здійснення заходів державного нагляду за 

придбанням, отриманням, тестуванням, обробкою, зберіганням 

і розподілом тканин і клітин людини 

  

 
  

7) розроблення механізму обробки та впровадження 

рекомендацій  
  

Освіта, навчання та молодь 

1423. Формування 

нормативно-правової бази 

та умов для розвитку 

молодіжних центрів в 

Україні 

стаття 

434 

 1) затвердження типового положення про молодіжний центр, 

розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України 

проекту змін до пункту 2 Порядку проведення конкурсу з 

визначення програм (проектів, заходів), розроблених 

інститутами громадянського суспільства, для виконання 

(реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 

1049 

до 31 

грудня 

2018 р. 

Мінмолодьспорт 
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Найменування завдання 

Положе

ння 

Угоди/ 

рішення 

органу 

асоціації 

Акт права 

ЄС 
Найменування заходу 

Строк 

викона

ння 

Відповідальні за 

виконання 

 

  

2) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів 

України проекту змін до Закону України “Про сприяння 

соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” 

стосовно реорганізації молодіжних центрів праці в молодіжні 

центри 

  

1431. Забезпечення доступу 

до навчання протягом 

життя 

 

 

стаття 

435 

 

 

Рекомендаці

я 

2006/962/ЄС; 

Рекомендаці

я 2008/C 

111/01 

1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів 

України законопроекту “Про освіту дорослих” 

2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 

3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою 

України законопроекту 

до 31 

грудня 

2018 р. 

МОН 

Мінсоцполітики 

 

 

1450. Посилення боротьби 

із такими загрозами для 

спорту, як допінг, договірні 

матчі, расизм та насильство 

стаття 

441 

 1) посилення співпраці щодо обміну інформацією та досвідом 

між Національним антидопінговим центром України та 

антидопінговими організаціями держав — членів ЄС 

до 31 

грудня 

2019 р. 

Мінмолодьспорт 

 

  

2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів 

України проекту Указу Президента України про приєднання 

України до Розширеної часткової угоди про спорт РЄ (EPAS) 

  



 26 

Найменування завдання 

Положе

ння 

Угоди/ 

рішення 

органу 

асоціації 

Акт права 

ЄС 
Найменування заходу 

Строк 

викона

ння 

Відповідальні за 

виконання 

 
     

1453. Зміцнення потенціалу 

бібліотек як соціальних 

інституцій 

стаття 

440 

 1) створення нової архітектури інтегрованої бібліотечної 

мережі країни на основі універсального доступу та економічної 

доцільності 

 

до 31 

грудня 

2020 р. 

Мінкультури 

 2) запровадження інформаційно-комунікаційних технологій в 

роботі публічних бібліотек 

 3) актуалізація документо-інформаційних ресурсів бібліотек на 

традиційних та електронних носіях і забезпечення доступу до 

них 

1455. Розширення співпраці 

з міжнародними 

організаціями, в тому числі 

з Радою Європи та 

ЮНЕСКО, в рамках проектів 

і програм, спрямованих на 

розвиток культурного 

розмаїття, збереження і 

оцінки культурної 

стаття 

439 

 1) забезпечення участі у програмах і проектах Ради Європи, 

спрямованих на розвиток культурного розмаїття, збереження і 

оцінки культурної спадщини 

2) забезпечення участі у діяльності робочих органів 

міжнародних організацій в сфері культури та культурної 

спадщини 

до 31 

грудня 

2020 р. 

Мінкультури 
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Найменування завдання 

Положе

ння 

Угоди/ 

рішення 

органу 

асоціації 

Акт права 

ЄС 
Найменування заходу 

Строк 

викона

ння 

Відповідальні за 

виконання 

спадщини 

 
     

 
     

1801. Розроблення 

нормативно-правової бази 

для забезпечення видачі 

єдиного типового 

посвідчення водія, що 

відповідає європейським 

вимогам та підвищення 

рівня його захисту від 

підробок 

стаття 

368, 

додаток 

XXXII 

Директива 

2006/126/Є

С 

(оновлена 

Директива 

Ради 

91/439/ЄЕС) 

1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів 

України законопроекту про внесення змін до деяких законів 

України (щодо імплементації законодавства та визначення 

переліку адміністративних послуг, що надаються 

територіальними органами МВС) 

до 20 

березн

я 2018 

р. 

МВС 

Мінекономрозвитку 

Мінфін 

Мінінфраструктури 

МОЗ 

Мінсоцполітики 

МОН 

Міноборони 

Мінрегіон 

Мінагрополітики 

МЗС 

ДМС 

ДСНС 

Держспецтранс-

служба 

Укртрансбезпека 

ДРС 

   2) опрацювання законопроекту з заінтересованими органами  

   3) опрацювання законопроекту з експертами ЄС  

   4) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою 

України законопроекту 

 

   5) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

про внесення відповідних змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 31 січня 1992 № 47 р. 
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Найменування завдання 

Положе

ння 

Угоди/ 

рішення 

органу 

асоціації 

Акт права 

ЄС 
Найменування заходу 

Строк 

викона

ння 

Відповідальні за 

виконання 

“Про затвердження зразків національних та міжнародного 

посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації 

транспортних засобів” 

Держприкордон-

служба 

Адміністрація 

Держспецзв’язку 

Національна поліція 

за участю спільного 

представницького 

органу роботодавців 

та спільного 

представницького 

органу об’єднань 

профспілок 

   6) опрацювання проекту постанови із заінтересованими 

органами та експертами ЄС 

 

   7) подання проекту постанови Кабінету Міністрів України на 

розгляд Кабінету Міністрів України 

 

   8) розроблення проекту наказу МВС щодо затвердження 

технічних описів бланків національного та міжнародного 

посвідчень водія та реєстраційних документів на транспортні 

засоби 

 

   9) опрацювання проекту наказу МВС із заінтересованими 

органами та експертами ЄС 

 

   10) забезпечення видання та реєстрації наказу в Мін’юсті 
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Найменування завдання 

Положе

ння 

Угоди/ 

рішення 

органу 

асоціації 

Акт права 

ЄС 
Найменування заходу 

Строк 

викона

ння 

Відповідальні за 

виконання 

1877. Формування 

ефективного механізму 

контролю організації 

надання суспільно 

важливих послуг з 

перевезення пасажирів 

стаття 

368, 

додаток 

XXXII 

Регламент 

(ЄС) 

№ 1370/20

07 

1) розроблення порядку щорічної публікації компетентним 

органом сукупного звіту про зобов’язання щодо надання 

громадських послуг, за які він несе відповідальність, про 

обраних перевізників з надання послуг і про компенсаційні 

платежі та виключні права, надані зазначеним перевізникам з 

надання громадських послуг шляхом відшкодування 

до 31 

жовтня 

2022 р. 

Мінінфраструктури 

ПАТ 

“Укрзалізниця” 

(за згодою) 

Мінфін 

Мінекономрозвитку 

Мінсоцполітики 

Укртрансбезпека 
 2) формування та публікація першого річного звіту у сфері 

автомобільного транспорту 

 3) формування та публікація першого річного звіту у сфері 

залізничного транспорту 

 

 

 

 

 


