
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

 

до проекту постанови Кабінету Міністрів України  

“Про утворення Ради з питань торгівлі та сталого розвитку”  

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття постанови  

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про утворення Ради з питань 

торгівлі та сталого розвитку” (далі – проект постанови) розроблено Міністерством 

економічного розвитку і торгівлі України.  

Відповідно до положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а саме 

статті 299 “Інститути громадянського суспільства” та статті 301 “Група експертів” 

глави 13“Торгівля та сталий розвиток” розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з 

торгівлею” (далі – глава 13), Українська Сторона має визначити Дорадчу групу з 

питань сталого розвитку та відібрати кандидатів до Групи експертів.  

Враховуючи недостатню чіткість згаданих положень Угоди про асоціацію, 

Українська Сторона стикнулася з проблемою відсутності належного правового 

підґрунтя для створення вищезазначеної інституційної структури.  

Утворення консультативно-дорадчого органу сприятиме забезпеченню 

узгоджених дій органів державної влади та громадського суспільства з метою 

підготовки рекомендацій та пропозицій щодо відбору кандидатів до груп експертів 

відповідно до статті 299 “Інститути громадянського суспільства” та статті 301 “Група 

експертів” глави 13 “Торгівлі та сталий розвиток” розділу IV “Торгівля і питання, 

пов’язання з торгівлею” Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.  

 

2. Мета і шляхи її досягнення  

Метою прийняття проекту постанови є утворення Ради з питань торгівлі та 

сталого розвитку, яка покликана об’єднати зусилля органів державної влади та 

громадського суспільства для вирішення питання організації роботи Дорадчої групи з 

питань сталого розвитку та відбору кандидатів до Групи експертів.  

 

3. Правові аспекти  

Правовою підставою для підготовки проекту постанови є:  

Закон України від 27 лютого 2014 року № 794-VII “Про Кабінет Міністрів 

України”;  

Закон України від 16 вересня 2014 року № 1678-VII “Про ратифікацію Угоди 

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

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони”;  

розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847-р 

“Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони”;  

розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 р. № 217-р “Про 

внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. 

№ 847”, яким затверджено план заходів з імплементації розділу IV “Торгівля і 

питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, 

та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони, на 2016-2019 роки (пункт 138);  
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постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р. № 599 “Питання 

консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених Кабінетом 

Міністрів України”.  

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування  

Прийняття постанови не потребує додаткових витрат з державного бюджету.  

 

5. Позиція заінтересованих органів  

Проект постанови надсилається на погодження до Мін’юсту, МЗС, 

Мінагрополітики, Мінприроди, Мінсоцполітики, Мінфіну.  

 

6. Регіональний аспект  

Проект постанови не стосується питань розвитку адміністративно-

територіальних одиниць.  
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. Запобігання дискримінації  

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.  

 

7. Запобігання корупції  

Проект постанови не містить правил і процедур, які можуть мати ризики 

вчинення корупційних правопорушень, а отже, не потребує проведення 

антикорупційної експертизи.  

 

8. Громадське обговорення  

Проект постанови потребує громадського обговорення.  

 

9. Позиція соціальних партнерів  

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.  

 

10. Оцінка регуляторного впливу  

Проект постанови не є регуляторним актом.  

 

10.
1
 Вплив реалізації постанови на ринок праці  

Проект постанови не передбачає впливу на ринок праці.  

 

11. Прогноз результатів  

Прийняття постанови дозволить організувати роботу Ради з питань торгівлі та 

сталого розвитку з метою підготовки рекомендацій та пропозицій щодо відбору 

кандидатів до груп експертів відповідно до статті 299 “Інститути громадянського 

суспільства” та статті 301 “Група експертів” глави 13 “Торгівлі та сталий розвиток” 

розділу IV “Торгівля і питання, пов’язанні з торгівлею” Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС.  

 

 

Перший віце-прем’єр-міністр України –  

Міністр економічного розвитку  

і торгівлі України 

 

 

Степан КУБІВ 

 

___  ____________ 2017 р.  


