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ЩОДО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ-ГРАФІКУ ПЕРШОГО ЕТАПУ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
ТА СПІВПРАЦІ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ У РОЗДІЛІ “ПОЛІПШЕННЯ БІЗНЕС-КЛІМАТУ Й
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ” ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ ПРЕЗИДЕНТА
УКРАЇНИ (ДО КІНЦЯ 2010 РОКУ)
МІЖНАРОДНА ІНТЕГРАЦІЯ ТА СПІВПРАЦЯ - СКЛАДОВІ ПЕРШОГО ЕТАПУ РОЗДІЛУ
“ПОЛІПШЕННЯ БІЗНЕСУ” ПРОГРАМИ (ДО КІНЦЯ 2010 РОКУ)
Створення постійно діючої зовнішньоекономічної ради як механізму системної координації
міжнародної економічної співпраці
- до 01.10.2010 - Розробка проекту Концепції створення та функціонування постійно діючої
зовнішньоекономічної ради
- до 15.10.2010 - Погодження проекту Концепції з зацікавленими ЦОВВ та подання на розгляд
КМУ
- до 01.11.2010 - Схвалення КМУ Концепції створення та функціонування постійно діючої
зовнішньоекономічної ради
- до 01.12.2010 - Підготовка нормативно-правової бази для створення та функціонування
постійно діючої зовнішньоекономічної ради на основі Концепції
- до 15.12.2010 - Погодження проектів нормативно-правових актів з зацікавленими ЦОВВ та
подання на розгляд КМУ
Розробка концепції створення і функціонування постійнодіючої економічної Ради покладена на
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (КВКВ 120). В структурі Міністерства є
Департамент державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Саме цей орган
тривалий час врегульовував обов'язковий облік деяких зовнішньоекономічних договорів, і досі
врегульовує реєстрацію зовнішньоекономічних договорів, наприклад, на здійснення експортних
операцій з металобрухтом.
Наказ Міністерства економіки № 201 від 6 вересня 2001 року затвердив положення про форму
зовнішньоекономічних договорів (контрактів), де передбачені обов’язкові умови, що повинні
зазначатися у зовнішньоекономічному договорі. Зовнішньоекономічні договори повинні укладатися
двома мовами, а згідно Закону України про мови, однією з мов повинна бути українська.
Превалюючою повинна бути мова країни права застосування.
Кабінет Міністрів України повинен схвалити Концепцію створення та функціонування постійно діючої
зовнішньоекономічної ради.
Реформи та заходи, необхідні в контексті створення ЗВТ з ЄС та запровадження безвізового
режиму з ЄС
Здійснення секторальних реформ і адаптація національного законодавства й регуляторних
практик до європейських стандартів в рамках ЗВТ Украина-ЕС
Розроблення комплексу заходів для збільшення переваг та мінімізації негативних наслідків
створення ЗВТ з ЄС для економіки України
- до 01.10.2010 - створення робочої групи з метою вивчення наслідків створення ЗВТ з ЄС для
економіки України із залученням експертів, науковців
- до 15.12.2010 - Вироблення робочою групою рекомендацій щодо збільшення переваг та
мінімізації негативних наслідків створення ЗВТ з ЄС для економіки України
План дій розробляють Міністерство закордонних справ України (КВКВ 140) та Міністерство
внутрішніх справ України (КВКВ 100). ЄС здійснює візову політику в рамках Шенгенської угоди.
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Угода про партнерство та співробітництво між ЄС та Україною набула чинності 1 березня 1998 року і
була розрахована на 10 років. Передумовою започаткуванню переговорів про зону вільної торгівлі між
Європейським Союзом та Україну, був вступ України до Світової організації торгівлі (колишньої
Генеральної угоди про тарифи і торгівлю, створеної 1948 року). Одночасно, крім багатостороннього
формату, залишаються чинними двосторонні угоди України. Україна розпочала переговори про зону
вільної торгівлі з ЄС 5 травня 2008 року, обговорюючи вільний рух товарів, послуги та інвестиції,
інституційні реформи, тощо.
На саміті Україна-ЄС у вересні 2008 року між Україною та ЄС почала обговорюватися Угода про
асоціацію Україна – ЄС, в результаті “Європейської політики сусідства ЄС” до країн в рамках угоди
“Східне партнерство” (в якому можуть брати участь Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія,
Молдова та Україна).
Торговельні відносини між ЄС та Україною визначаються у тому числі і Регламентом Ради (ЄС) №
732/2008 від 22 липня 2008 року, що передбачає тарифні преференції в межах генеральної системи
преференцій (GSP):
- загальні митні тарифи на товари, перелічені у Додатку ІІ до зазначеного Регламенту,
- загальні адвалорні митні тарифи на товари, перелічені у Додатку ІІ,
- загальні специфічні митні тарифи, крім спеціальних митних тарифів, перелічені у Додатку ІІ.
Що стосується секторальних реформ, то Договір про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС не
повинен спричиняти значних змін у законодавстві України.
– підготовка й початок реалізації комплексних програм секторальних реформ, необхідних для
створення ЗВТ і формування асоціативних відносин між Україною і ЄС, відповідно до положень
Порядку денного асоціації Україна-ЄС. Кроки з реформування системи технічного регулювання,
санітарних і фітосанітарних норм, митних процедур, державної допомоги й державних
закупівель представлені у розділах “Дерегуляція діяльності бізнесу й розвиток підприємництва”,
“Стабілізація державного бюджету” й інших розділах;
План дій Україна – ЄС встановив пріоритети щодо:
- функціонування ринкової економіки (в Україні частка ринку суб'єкта господарської діяльності, як
відсоток від обсягу ринку, визначається зг. п. 8 Методики визначення монопольного (домінуючого)
становища суб'єктів господарювання на ринку, затвердженої Розпорядженням АМКУ № 49-р від
05.03.2002 р.),
- питань торгівлі, ринку та регуляторної реформи:
- руху товарів (насьогодні, є чинними низка законів України, у т.ч. Закон України № 232 “Про
транспорт”, Закон України № 1955 “Про транспортно-експедиторську діяльність”, Закон України №
1172 “Про транзит вантажів”. Є чинною Постанова Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2002 р.
№ 1569 ”Про затвердження Порядку справляння єдиного збору у пунктах пропуску через державний
кордон”),
- митне законодавство (насьогодні, преференційна, пільгова та повна ставки мита в Україні
визначаються у Додатку до Закону України від 31 травня 2007 року № 1109-V “Про митний тариф
України”, а більшість митних питань врегульовуються Митним кодексом України № 92-IV від 11
липня 2002 року),
- стандарти (до імпортованих товарів в Україні застосовується національний режим сертифікації,
встановлений Законом України № 2408-III від 17.05.2001 р. “Про стандартизацію”, Декретом
Кабінету Міністрів України від 10.05.1993 р. № 46-93 “Про стандартизацію і сертифікацію”,
встановлюється Порядок митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України та
підлягають обов'язковій сертифікації в Україні, затверджений постановою Кабінету Міністрів України
від 14.05.2008 р. № 446. Перелік продукції, що підлягає обов'язкової сертифікації в Україні,
затверджено наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання і споживчої
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політики від 01.02.2005 р. № 28 “Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов'язковій
сертифікації в Україні”),
- технічне регулювання (відповідно статті 13 Закону України від 01.12.2005 р. № 3164-IV “Про
стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності” та статті 14 Закону України “Про
захист прав споживачів” з метою недопущення ввезення на митну територію України продукції
(товару), яка не відповідає вимогам технічних регламентів), Наказом Державного комітету України з
питань технічного регулювання і споживчої політики від 14 жовтня 2010 р. № 467 затверджено
Перелік продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів в Україні),
- оцінку відповідності (Закон України № 2406-ІІІ від 17.05.2001 р. “Про підтвердження відповідності”,
інформуючи споживача, що продукція зареєстрована в системі УкрСЕПРО, також є Наказ Державного
комітету України з питань технічного регулювання і споживчої політики від 29.01.2007 № 6 “Про
затвердження Переліку продукції, відповідність якої може бути підтверджена декларацією про
відповідність”). Угода про взаємне визнання Україною та ЄС сертифікатів відповідності на
промислову продукцію (Угода АСАА) — майбутня угода, яка, на думку Держспоживстандарту має
бути укладена між Україною і ЄС в рамках розпочатого у лютому 2008 року переговорного процесу
щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
- скасування обмежень та спрощення адміністрування з метою сприяння руху товарів,
- санітарні питання (санітарні норми врегульовуються Законом України від 24 лютого 1994 року №
4004-XII “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” та актами
Державної санітарно-епідеміологічної служби),
- фітосанітарні питання (фітосанітарні норми врегульовуються Законом України від 30.06.1993 р. №
3348-XII “Про карантин рослин”. Наказом Міністерства аграрної політики України від 23.08.2005 року
№ 414 затверджено “Фітосанітарні правила ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни,
транзиту, експорту, порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів”.
- інші питання.
Здійснення комплексу реформ у сферах, охоплених безвізовим діалогом Україна-ЄС
Ратифікація Конвенцій Ради Європи, створення системи міграційного законодавства, а також
систем захисту персональних даних та протидії торгівлі людьми відповідно до міжнародних та
європейських стандартів
- до 15.07.2010 - Супроводження у ВРУ проекту Закону України "Про ратифікацію Конвенції
Ради Європи про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних та
Додаткового протоколу до неї щодо уповноважених органів нагляду та транскордонних потоків
даних".
Закон України від 1 червня 2010 року N 2297-VI “Про захист персональних даних” вживає терміни
інформаційна система та автоматизована система як синоніми.
Законом України вiд 06.07.2010 р. № 2438-VI було ратифіковано Конвенцію про захист осіб у зв'язку з
автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист
осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних стосовно органів нагляду та
транскордонних потоків даних. Обидва закони вступають в дію одночасно.
Саму ж Конвенцію було вчинено 28 січня 1981 року в м. Страсбурзі, а Додатковий протокол до
Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних стосовно
органів нагляду та транскордонних потоків даних було вчинено 8 листопада 2001 року в м.
Страсбурзі.
- до моменту прийняття - Забезпечення супроводження після внесення Президентом України на
розгляд у ВРУ проекту Закону України "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про заходи
щодо протидії торгівлі людьми".
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Законом України вiд 21 вересня 2010 року N 2530-VI було ратифіковано Конвенцію Ради Європи
про заходи щодо протидії торгівлі людьми, вчинену 16 травня 2005 року у м. Варшаві.
У Кримінальному кодексі України від 05 квітня 2001 року № 2341-ІІІ є чинними стаття 149 щодо
торгівлі людьми або іншої незаконною угоди щодо людини та стаття 303 щодо сутенерства або
втягнення особи в заняття проституцією.
- до 01.10.2010 - Розробка проекту постанови КМУ "Про утворення Спеціально уповноваженого
органу з питань захисту персональних даних та затвердження положення про нього".
- до 15.10.2010 - Погодження проекту постанови КМУ "Про утворення Спеціально
уповноваженого органу з питань захисту персональних даних та затвердження положення про
нього" з зацікавленими ЦОВВ та подання на розгляд КМУ.
- до 15.12.2010 - Схвалення КМУ проекту постанови "Про утворення Спеціально
уповноваженого органу з питань захисту персональних даних та затвердження положення про
нього".
Уповноважений державний орган з питань захисту персональних даних є суб'єктом відносин,
пов'язаних із персональними даними, згідно статті 4 Закону України від 1 червня 2010 року N 2297-VI
“Про захист персональних даних”. Уповноважений державний орган з питань захисту персональних
даних вносить відповідні записи до до Державного реєстру баз персональних даних.
- до 01.10.2010 - Розробка проекту постанови КМУ "Про деякі питання реєстрації баз
персональних даних та Державний реєстр баз персональних даних України".
- до 15.10.2010 - Погодження проекту постанови КМУ "Про деякі питання реєстрації баз
персональних даних та Державний реєстр баз персональних даних України" з зацікавленими
ЦОВВ та подання на розгляд КМУ
- до 15.12.2010 - Схвалення КМУ проекту постанови "Про деякі питання реєстрації баз
персональних даних та Державний реєстр баз персональних даних України".
Законом від 1 червня 2010 року N 2297-VI передбачено і Державний реєстр баз персональних даних
- єдину державну інформаційну систему збору, накопичення та обробки відомостей про зареєстровані
бази персональних даних.
Реєстрація баз персональних даних врегульована статтею 9 Закону від 1 червня 2010 року N 2297-VI.
Реєстрація проводиться шляхом внесення відповідного запису уповноваженим державним органом з
питань захисту персональних даних до Державного реєстру баз персональних даних.
- до 01.10.2010 - Розробка проекту постанови КМУ "Про вимоги щодо обробки персональних
даних у базах персональних даних"
- до 15.10.2010 - Погодження проекту постанови КМУ "Про вимоги щодо обробки персональних
даних у базах персональних даних" з зацікавленими ЦОВВ та подання на розгляд КМУ
- до 15.12.2010 - Схвалення КМУ проекту постанови "Про вимоги щодо обробки персональних
даних у базах персональних даних"
Загальні вимоги до обробки персональних даних врегульовані статтею 6 Закону від 1 червня 2010 року
N 2297-VI, а особливі вимоги до обробки персональних даних – статтею 7 цього Закону.
- до 01.10.2010 - Розробка проекту нормативно-правого акту, який забезпечить комплексне
врегулювання засад державної міграційної політики, у т. ч. питань біженців та притулку
- до 01.11.2010 - Погодження проекту нормативно-правого акту з зацікавленими ЦОВВ та
подання на розгляд КМУ
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- до 01.12.2010 - Схвалення КМУ проекту нормативно - правого акту та подальше подання в
АПУ/ВРУ
Закон України “Про Державний бюджет України на 2011 рік” від 23 грудня 2010 року N 2857-VI
(Опубліковано 30 грудня 2010 року в газеті "Урядовий кур'єр" № 246 - www.ukurier.gov.ua). Розподіл
видатків Державного бюджету України на 2011 рік - тис.грн.
Код
програмної
класифікаці
ї видатків та
кредитуван
ня
державного
бюджету

Код
функці
ональн
ої
класиф
ікації
видаткі
в та
кредит
ування
бюдже
ту

Загальний
фонд
Найменування
згідно з відомчою і
програмною класифікаціями
видатків та кредитування
державного бюджету

Всього

Спеціальни
й фонд

видатки
споживання

Всього

видатки
споживання

видатки
розвитку

Разом

1000000

Міністерство внутрішніх
справ України

10 828 761,9

10 711 210,4

2 741 823,1

2 490 309,1

251 514,0

13 570 585,0

1004000

Державна міграційна
служба України
Керівництво та управління
у сфері міграції,
громадянства, імміграції та
реєстрації фізичних осіб

133 046,6

133 046,6

62 446,0

61 553,4

892,6

195 492,6

3 886,7

3 886,7

0,0

0,0

0,0

3 886,7

123 429,9

123 429,9

62 446,0

61 553,4

892,6

185 875,9

5 483,7

5 483,7

0,0

0,0

0,0

5 483,7

246,3

246,3

0,0

0,0

0,0

246,3

1004010

0380

1004020

0380

1004060

1070

1004070

0113

Забезпечення виконання
завдань та функцій у сфері
громадянства, імміграції та
реєстрації фізичних осіб
Надання допомоги
біженцям
Внески до Міжнародної
організації міграції

Правовою основою діяльності Державної міграційної служби України є Конституція України, закони
України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, “Про імміграцію”, “Про порядок
виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України”, “Про громадянство України”, “Про свободу
пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”, “Про біженців”.
Проект Закону України “Про державну міграційну службу України” розміщено на сайті ДМСУ. Поки
що міграційній службі було передано повноваження Департаменту у справах біженців і притулку
ліквідованого Державного комітету у справах національностей і релігій.
- до 15.07.2010 - Супроводження у ВРУ проекту Закону України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів щодо порушення законодавства про захист інформації про особу
(персональних даних)"
- до 15.07.2010 - Погодження проекту Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства" (нова редакція) із зацікавленими ЦОВВ та внесення на розгляд КМУ
- до 01.08.2010 - Схвалення КМУ проекту Закону України "Про правовий статус іноземців та
осіб без громадянства" (нова редакція)
- До моменту прийняття - Супроводження у ВРУ проекту Закону України "Про правовий
статус іноземців та осіб без громадянства" (нова редакція)
До Закон України 4 лютого 1994 року N 3929-XII “Про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства” 2010-го року зміни не вносилися.
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- до 01.10.2010 - Погодження проекту Закону України "Про біженців та осіб, які потребують
допоміжного або тимчасового захисту в Україні" із зацікавленими ЦОВВ та внесення на розгляд
КМУ
- до 15.10.2010 - Схвалення КМУ проекту Закону України "Про біженців та осіб, які потребують
допоміжного або тимчасового захисту в Україні"
- До моменту прийняття - Супроводження у ВРУ проекту Закону України "Про біженців та осіб,
які потребують допоміжного або тимчасового захисту в Україні"
Залишається чинним закон України 21 червня 2001 року N 2557-III “Про біженців”, який дає
означення, що “біженець - особа, яка не є громадянином України і внаслідок цілком обґрунтованих
побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності,
громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань,
перебуває за межами країни своєї громадянської належності та не може користуватися захистом
цієї країни або не бажає користуватися цим захистом внаслідок таких побоювань, або, не маючи
громадянства (підданства) і перебуваючи за межами країни свого попереднього постійного
проживання, не може чи не бажає повернутися до неї внаслідок зазначених побоювань.”
Разом з обласними управліннями міграційної служби працюють благодійні фонди допомоги біженцям
та переселенцям.
- до 01.09.2010 - Погодження проекту Концепції закону „Про протидію торгівлі людьми"
- до 01.10.2010 - Внесення на розгляд і схвалення КМУ Концепції закону „Про протидію торгівлі
людьми"
- до 01.11.2010 - Погодження проекту Закону України „Про протидію торгівлі людьми" із
зацікавленими ЦОВВ
- до 20.12.2010 - Внесення на розгляд і схвалення КМУ проекту Закону України „Про протидію
торгівлі людьми"
- До моменту прийняття - Супроводження у ВРУ проекту Закону України "Про протидію
торгівлі людьми"
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. N 2257-р схвалено Концепцію
проекту Закону України "Про протидію торгівлі людьми". Раніше громадські слухання щодо проекту
Закону України проводилися Міністерством України у справах сім'ї, молоді та спорту (КВКВ 340 та
341), яке реорганізовано у Державну службу молоді та спорту України Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України.
- до 15.07.2010 - Погодження проекту Концепції реалізації державної політики у сфері протидії
поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних
речовин, прекурсорів, отруйних і сильнодіючих лікарських препаратів на 2011-2015 рр.
- до 01.08.2010 - Затверження КМУ проекту Концепції
- до 01.10.2010 - Розробка проекту Програми реалізації державної політики у сфері боротьби з
незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2011-2015 рр.
- до 01.08.2010 - Погодження робочої версії проекту Програми
- до 01.09.2010 - Погодження робочої версії проекту Програми
- до 01.10.2010 - Підготовка та погодження нормативно - правового акта про схвалення
Програми
- до 01.11.2010 - Схвалення КМУ Програми
- до 01.08.2010 - Розробка проекту Концепції інтегрованого управління кордонами
- до 01.10.2010 - Погодження проекту Концепції із зацікавленими ЦОВВ
- до 01.11.2010 - Направлення проекту Концепції КМУ на затвердження
- до 01.12.2010 - Затвердження КМУ Концепції
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Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.11.2010 р. № 2140-р затверджено план заходів
щодо виконання концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії,
боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011–
2015 роки.
Створення законодавчих підстав для початку роботи з випуску біометричних паспортів
відповідно до стандартів ІКАО і ЄС
- до 01.08.2010 - Розробка проекту розпорядження КМУ про затвердження Плану заходів на 2010
рік із запровадження паспорта громадянина України для виїзду за кордон з електронним носієм
біометричної інформації та створення національної системи біометричної верифікації й
ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства
- до 01.08.2010 - Погодження проекту розпорядження з зацікавленими ЦОВВ та внесення на
розгляд
КМУ
- до 01.09.2010 - Схвалення КМУ проекту розпорядження
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2010 р. N 2118-р затверджено план
першочергових заходів на 2010 рік із запровадження документів для виїзду громадян України за
кордон з електронним носієм біометричної інформації і створення національної системи біометричної
верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства.
Виконання положень Плану дій (аналог Дорожньої карти) безвізового режиму Украина-ЄС
Заходи щодо виконання плану дій безвізового режиму Україна-ЄС вживаються Міністерством
закордонних справ України (КВКВ 140), і складатимуться з двох етапів. В структурі МЗС є
департамент Європейського союзу.
Безвізовий діалог між Україною та ЄС було офіційно започатковано 29 жовтня 2008 р. у м. Брюссель.
Діалог триватиме на рівні експертів та Старших посадових осіб з метою визначення умов
запровадження безвізового режиму короткострокових поїздок громадян України до ЄС. Важливим
кроком у захисті прав громадян України на свободу пересування і підтримання родинних зв’язків
стала робота з укладення двосторонніх угод між Україною та Польщею, Угорщиною, Словаччиною
про правила місцевого прикордонного руху для мешканців прикордонних районів.
Поліпшення умов торгівлі на зовнішніх ринках для вітчизняних виробників:
Запровадження механізмів державної фінансової підтримки малого й середнього
підприємництва шляхом гарантування й страхування експортних операцій
- до 15.10.2010 - Розробка проекту Концепції державної фінансової підтримки малого й
середнього підприємництва шляхом гарантування й страхування експортних операцій
- до 15.11.2010 - Погодження проекту Концепції з зацікавленими ЦОВВ та подання погодженого
проекту Концепції на розгляд в КМУ
- до 01.12.2010 - Схвалення КМУ Концепції державної фінансової підтримки малого й
середнього підприємництва шляхом гарантування й страхування експортних операцій
- до 01.03.2010 - Підготовка нормативно-правової бази для запровадження механізмів державної
фінансової підтримки малого й середнього підприємництва шляхом гарантування й страхування
експортних операцій на основі Концепції
Згідно даних торгово-промислової палати України, в усіх країнах-членах Організації економічного
співробітництва і розвитку (ОЕСР або англійською: OECD) існують спеціальні закони щодо державної
підтримки кредитування і страхування експорту. Відповідні Директиви функціонують і в
Європейському Союзі.
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Національним банком України та Державним експортно-імпортним банком України розроблено
проект Закону України "Про державну підтримку страхування та кредитування експорту".
Розробка і реалізація Дорожної карти з активізації співпраці та набуття членства в ОЕСР
- до 15.10.2010 - Розробка проекту Дорожньої карти співробітництва з ОЕСР
- до 15.11.2010 - Узгодження та схвалення Дорожньої карти
- На постійній основі до набуття членства в ОЕСР - Реалізація Дорожньої карти
ОЕСР, розташована у Парижі, створена 1961 року і налічує 33 країн-членів. З 2007-го року ОЕСР вела
переговори з Чилі (член з 7 травня 2010 року), Естонією (кандидат на вступ), Ізраїлем (член з 7 вересня
2010 року), Росією (кандидат на вступ), Словенією (член з 21 липня 2010 року), Бразилією, Китаєм,
Індією, Індонезією та Південною Африкою.
Згідно плану-графіку реформ, до 15.10.2010 року, проект дорожньої карти співробітництва з
Організацією економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) повинен був бути розроблений
Міністерством економіки України в координації з Міністерством фінансів України та з Міністерством
закордонних справ, а до 15.11.2010 року Дорожня карта повинна була бути узгоджена, і з цієї дати
почала втілюватися, аж до набуття повного членства України в ОЕСР.
Розширення режиму вільної торгівлі з країнами СНД і поглиблення співпраці з
перспективними торговельними партнерами і регіональними інтеграційними об'єднаннями
- до 01.11.2010 - Розробка проекту Плану заходів щодо реалізації Стратегії економічного
розвитку країн-учасниць СНД до 2020 р.
- до 01.12.2010 - Погодження проекту Плану заходів з зацікавленими ЦОВВ та подання на
розгляд КМУ
- до 20.12.2010 - Схвалення КМУ Плану заходів
Угоди "Про зону вільної торгівлі", підписаної 15.04.94 р. головами держав СНД (рада глав урядів СНД
25.09.93 р.). Перспективним напрямком є переукладання усіх чинних угод про зону вільної торгівлі на
принципах СОТ з усіх питань, що стосуються експортного та імпортного мита.
Більшість заходів з міждержавного обговорення Стратегії економічного розвитку СНД на період до
2020 року, проблем нової угоди СНД про зону вільної торгівлі та Міждержавної програми
інноваційного співробітництва СНД на період до 2020 року перенесені на 2011-й рік.
Розробка і реалізація Програми довгострокового торгово-економічного співробітництва з
Російською Федерацією на 2011-2020 рр.
- до 15.07.2010 - Розробка проекту Концепції Програми довгострокового торгово-економічного
співробітництва з РФ на 2011¬2020 рр.
- до 01.08.2010 - Погодження проекту Концепції Програми з зацікавленими ЦОВВ та схвалення
КМУ
- до 01.10.2010 - Розробка проекту Програми довгострокового торгово-економічного
співробітництва з РФ на 2011¬2020 рр.
- до 01.11.2010 - Погодження проекту Програми з зацікавленими ЦОВВ та подання на розгляд
КМУ
- до 01.12.2010 - Погодження проекту Програми з російською стороною
- до 15.12.2010 - Схвалення КМУ Програми довгострокового торгово-економічного
співробітництва з РФ на 2011-2020 рр.
Між Урядом України та Урядом Російської Федерації укладена Торговельна Угода від 22 жовтня 1992
року (набула чинності 01.01.1993 року). У той же день була підписана Угода про взаємне заснування
торгових представництв.
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Угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації про вільну торгівлю була укладена 24
червня 1993 року і набула чинності 21 лютого 1994 року.
А 8 лютого 1995 року між Україною та Російською Федерацією було укладено Договір про дружбу,
співробітництво і партнерство.
Була схвалена концепція програми довгострокового торгово-економічного співробітництва між
Україною і Росією на 2011-2020 роки. Останнім етапом повинне було стати схвалення КМУ Програми
довгострокового торговоекономічного співробітництва з РФ на 2011-2020 рр. до 15.12.2010 року.
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України до 01 листопада 2010 року розробило План
заходів щодо реалізації стратегії економічного розвитку країн-учасниць СНД до 2020 року і подав на
розгляд до КМУ.
Розробка та реалізація стратегій і планів дій щодо розвитку торгово-економічного
співробітництва з перспективними торговельними партнерами й ключовими
регіональними економічними об'єднаннями
- до 01.10.2010 - Проведення аналізу щодо визначення перспективних торговельних партнерів
України
- залежно від переговорного процесу - Проведення консультацій з перспективними партнерами
щодо поглиблення співробітництва
- залежно від переговорного процесу - Розробка, погодження і прийняття стратегій та планів
дій торгово-економічного співробітництва з перспективними партнерами
Крім багатостороннього формату співробітництва у вигляді Світової організації торгівлі, Україною
укладено двосторонні договори про вільну торгівлю, що ратифікуються Верховною Радою України.
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами та послугами щомісяця оновлюється на сайті
Держкомстату.
Для платіжного балансу України основним є торгівельний баланс, який з року в рік має від’ємне
сальдо. у першому розділі платіжного балансу відображається торгівля послугами (туризм, послуги
зв'язку, утримання військових баз за кордоном). Торговий баланс і баланс послуг та некомерційних
платежів утворюють баланс (рахунок) поточних операцій (поточний платіжний баланс), у якому
відображається процес обліку товарів і послуг, а також односторонні разові платежі. Підсумок по
торговельному балансу й обліку послуг показує "сальдо з поточних операцій".
Вісім найбільших торговельних партнерів України включали Росію, Німеччину, Туреччину, Польщу,
Італію, Велику Британію, США та Францію. У кожної з країн є своя спеціалізація. Наприклад, серед
країн СНД, у Туркменістану, Узбекістану та Казахстану Україна купує газ, а в Росії та Казахстану –
нафту. У Білорусі – нафтопродукти. Також від’ємне сальдо залишається у торгівлі з країнами ЄС
(Німеччиною, Польщею, тощо), з США, Китаєм та Японією, з якої Україна імпортує транспортні
засоби.
Міжнарожний арбітраж здійснюється Торгово-промисловою палатою України. Україна приєдналася
до Нью-Йоркської конвенції 1958 року щодо виконання іноземних арбітражних рішень. В СНД
укладено Мінську конвенцію. Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) і Міжнародна
торговельна палата є міжнародними організаціями, до повноважень яких також входить регулювання
міжнародної торгівлі.
Запровадження стратегії залучення, використання й моніторингу зовнішньої допомоги
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- до 15.10.2010 - Розробка Концепції планування, залучення, ефективного використання та
моніторингу міжнародної допомоги
- до 15.11.2010 - Погодження проекту Концепції з зацікавленими ЦОВВ та подання на розгляд
КМУ
- до 01.12.2010 - Схвалення КМУ Концепції планування, залучення, ефективного використання
та моніторингу міжнародної допом
– запровадження стратегії залучення, ефективного використання й моніторингу зовнішньої
допомоги
Проект Концепції планування, залучення, ефективного використання та моніторингу міжнародної
допомоги спільно розробляється Міністерством юстиції, Міністерством фінансів, Міністерством
закордонних справ та іншими органами, які, згідно плану-графіку реформ, повинні були подати
Концепцію на розгляд до Кабінету Міністрів України до 15.10.2010 року.
Що стосується Європейського Союзу, то історія Програми TACIS поділяється на 1991-1999 рр., 20002006 рр. та на наступний період.
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Додаток 1 до моніторингу виконання плану-графіку першого етапу міжнародної інтеграції та
співпраці, передбаченого у розділі “поліпшення бізнес-клімату й залучення інвестицій ”
Програми економічних реформ Президента України .
Бюджетна інформація та нормативно-правові акти – міжнародна інтеграція та співпраця.
Закон України № 1540а-XII “Про захист іноземних інвестицій в Україні” від 10.09.91 р.
Закон України № 93/96 “Про режим іноземного інвестування” від 19.03.96 р.
Закон України № 2346-14 “Про платіжні системи і переказ коштів в Україні” від 05.04.01 р.
Закон України № 959-XII “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.91 р.
Закон України № 1560-XII “Про інвестиційну дільність” от 18.09.91 р.
Указ Президента України від 07.07.03 р. № 580/2003 “Щодо додаткових заходів по залученню
іноземних інвестицій в економіку України”,
Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93 р. №15-93 “Про систему валютного регулювання і
валютного контролю”,
Постанова Правління Національного банку України от 10.08.05 р. № 280 “Щодо врегулювання питань
іноземного інвестування в Україну”.
Коди бюджетних платежів, згідно Наказу Мінфіну від 27.12.01 р. № 604:
42000000

Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій

42010000

Надходження від секретаріату ООН, ОБСЄ або іншої регіональної
організації за участь українського контингенту у миротворчих операціях

42020000

Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів
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