ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 17 вересня 2014 р. № 847-р
ПЛАН ЗАХОДІВ
з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони,
та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії
і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014—2017 роки
(вибрані статті, які безпосередньо стосуються сільського господарства)
Положення Угоди
76.

Стаття 29,
додаток I—А

106

Стаття 59

107

Стаття 63

Розділ (глава) Угоди, найменування заходу

Строк
виконання

Розроблення порядку надання та розгляду заявок на
жовтень
отримання тарифних квот для імпорту в Україну товарів 2014 р.
з держав — членів ЄС

Відповідальний за
виконання (з
Української Сторони)
Мінфін
ДФС
Мінекономрозвитку
Мінагрополітики

Глава 4. Санітарні та фітосанітарні заходи
Розроблення стратегії реформування сфери санітарних січень
та фітосанітарних заходів
2015 р.

Мінагрополітики
Держветфітослужба

Завершення утворення компетентного органу та
визначення контрольно-наглядових функцій у сфері

Держветфітослужба
Мінагрополітики

2014—2015
роки

Партнери із
Сторони ЄС
Генеральні
директорати
Європейської
Комісії “Торгівля” і
“Сільське
господарство та
розвиток
сільських
територій”
Генеральний
директорат
Європейської
Комісії “Охорона
здоров’я та захист
споживачів”
Генеральний
директорат

Положення Угоди

Розділ (глава) Угоди, найменування заходу

Строк
виконання

санітарних та фітосанітарних заходів

108

Стаття 64,
додатки
IV—А, IV—С

109

Стаття 65,
додатки
IV—А, IV—В,
VII, ХIV
Стаття 65,
Виконання програми щодо боротьби із сказом на
додаток IV—А території України в рамках Угоди між Мінагрополітики
та Міністерством сільського господарства і розвитку
села Республіки Польща
Статті 67, 68, 74 Обмін інформацією з уповноваженими інституціями ЄС
щодо законодавчих та інших процедурних змін,
прийнятих у сфері санітарних та фітосанітарних заходів
Статті 69, 70, Застосування принципів сертифікації та процедур щодо
71,
сприяння торгівлі відповідно до Директиви 97/78/ЄС
додатки
Ради від 18 грудня 1997 р., що встановлює принципи

1.

2.

3.

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів серпень
України проектів нормативно-правових актів з метою 2016 р.
імплементації положень Регламенту 1830/2003
Європейського Парламенту та Ради від 22 вересня 2003
р. про відстеження і маркування генетично
модифікованих організмів і відстеження продуктів
харчування та кормів, вироблених з генетично
модифікованих організмів, яким внесено зміни до
Директиви 2001/18/ЄС
Застосування принципу регіоналізації/зонування під час 2014—
визнання стану здоров’я тварин і рослин
2017 роки

Відповідальний за
виконання (з
Української Сторони)
Мінекономрозвитку
Мін’юст
Мінфін
МОЗ
ДФС
Мінагрополітики
Держветфітослужба
Держсанепідслужба
Мінприроди

Партнери із
Сторони ЄС
Європейської
Комісії “Охорона
здоров’я та захист
споживачів”
—”—

Держветфітослужба

—”—

грудень
2014 р.

—”—

—”—

—“—

Мінагрополітики
Держветфітослужба
МОЗ
Держветфітослужба

—”—

грудень
2014 р.

Генеральні
директорати
Європейської

Положення Угоди

Розділ (глава) Угоди, найменування заходу

Строк
виконання

Відповідальний за
виконання (з
Української Сторони)

IV—А,
організації ветеринарних перевірок товарів, що
IV—С (2), VIII, Х, ввозяться у Співтовариство з третіх країн
ХII

4.

5.

Глава 17. Сільське господарство та розвиток сільських
територій
Стаття 403,
Підтримка статутної діяльності Всеукраїнських асоціацій липень
додаток XXXVIII органів місцевого самоврядування
2015 р.

Статті 403, 404 Укладення договорів про двостороннє співробітництво 2014—
з питань розвитку сільського зеленого туризму між
2017 роки
областями України та відповідними адміністративнотериторіальними одиницями держав — членів ЄС,
організація та проведення тренінгів для сільського
населення, відповідних конференцій, засідань за
круглим столом, семінарів із залученням експертів ЄС,
організація навчальних поїздок до держав — членів ЄС

Партнери із
Сторони ЄС
Комісії “Охорона
здоров’я та захист
споживачів” і
“Сільське
господарство та
розвиток
сільських
територій”

Мінрегіон
Мінагрополітики
Мінекономрозвитку
Мін’юст

місцеві
держадміністрації
Мінагрополітики
Мінінфраструктури
Держтуризмкурорт
Мінекономрозвитку
Спілка сприяння
розвитку сільського
зеленого туризму в
Україні (за згодою)

Генеральний
директорат
Європейської
Комісії “Сільське
господарство та
розвиток
сільських
територій”
Генеральний
директорат
Європейської
Комісії “Сільське
господарство та
розвиток
сільських
територій”

Положення Угоди

Розділ (глава) Угоди, найменування заходу

Строк
виконання

6.

Стаття 404

7.

Стаття 404

8.

Стаття 404

Утворення кредитних спілок у сільській місцевості з
метою розвитку ринкової інфраструктури

—“—

9.

Стаття 404

Вивчення європейського досвіду місцевого
самоврядування, організація семінарів в Україні,
навчальних поїздок до держав — членів ЄС тощо

2014—
2017 роки

10.

Стаття 404

11.

Стимулювання розвитку об’єднань дрібних та середніх —”—
виробників сільськогосподарської продукції з
урахуванням досвіду держав — членів ЄС
Утворення консультаційних служб для сільських громад —”—

Укладення угод про співробітництво між
—”—
територіальними громадами для ведення
секторального діалогу
Статті 404, 405 Обмін інформацією з уповноваженими інституціями ЄС —”—
щодо законодавства та процедурних змін, прийнятих з

Відповідальний за
Партнери із
виконання (з
Сторони ЄС
Української Сторони)
Мінагрополітики
—“—
Мінекономрозвитку
Мін’юст
Мінагрополітики
—“—
Мінекономрозвитку
Мінагрополітики
—“—
Мінекономрозвитку
Мінфін
Нацкомфінпослуг
(за згодою)

Мінагрополітики
Мінрегіон
Мінекономрозвитку
місцеві
держадміністрації

—”—

Мінагрополітики
Держветфітослужба

Генеральний
директорат
Європейської
Комісії “Сільське
господарство та
розвиток
сільських
територій”
—”—

—”—

Положення Угоди

12.

13.

14.

Розділ (глава) Угоди, найменування заходу

питань санітарних та фітосанітарних заходів
Стаття 405,
Розроблення плану заходів з наближення
додаток XXXVIII законодавства України до права ЄС в частині політики
якості, органічного фермерства, генетично
модифікованих зернових культур, біорозмаїття,
маркетингових стандартів для рослин, насіння рослин,
продуктів, отриманих з рослин, фруктів та овочів, а
також маркетингових стандартів для живих тварин та
продуктів тваринного походження
Стаття 405,
Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів
додаток XXXVIII України проектів нормативно-правових актів з метою
імплементації положень Регламенту Ради ЄС №
479/2008 від 29 квітня 2008 р. про спільну організацію
ринку вина
Стаття 405,
Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів
додаток XXXVIII України проектів нормативно-правових актів з метою
імплементації положень Регламенту 555/2008/ЄС
Європейської Комісії від 27 липня 2008 р., що визначає
детальні правила впровадження Регламенту Ради
479/2008/ЄС щодо програм підтримки, торгівлі з
третіми країнами, виробничого потенціалу та контролю
виноробної галузі

Строк
виконання
грудень
2014 р.

березень
2016 р.

березень
2016 р.

Відповідальний за
Партнери із
виконання (з
Сторони ЄС
Української Сторони)
МОЗ
Мінагрополітики
—”—
Мінекономрозвитку
Мін’юст
Держсільгоспінспекція

Мінагрополітики
Держсільгоспінспекція
інші центральні органи
виконавчої влади
Мінагрополітики
Держсільгоспінспекція
інші центральні органи
виконавчої влади

—”—

Генеральний
директорат
Європейської
Комісії “Сільське
господарство та
розвиток
сільських
територій”

