
План роботи м.Києва
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
Положення 
Угоди

Розділ (глава) Угоди, 
найменування заходу

Запланована робота

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ
Розділ II. Політичний діалог та реформи, політична асоціація, конвергенція у сфері 

зовнішньої та безпекової політики

4. Стаття 
4

Забезпечення здійснення заходів, 
пов’язаних  із  захистом  прав 
національних  меншин,  у  тому 
числі в рамках виконання Плану 
дій  щодо  лібералізації 
Європейським  Союзом  візового 
режиму для України

У межах повноважень  Київська  міська 
влада  у  взаємодії  з  Міністерствами  та 
іншими  ЦОВВ  здійснює  реалізацію 
державної етнонаціональної політики та 
забезпечення  прав  національних 
меншин.  Зокрема,  планується 
проведення заходів щодо:
—  сприяння  у  забезпеченні  прав 
національних  меншин  на  задоволення 
національно-культурних,  мовних, 
освітніх  потреб  рідною  мовою, 
належного опанування державної мови;
—  інтеграції  представників  з  числа 
національних  меншин  в  українське 
суспільство;.
—  сприяння  національно-культурним 
товариствам  у  питаннях  збереження  і 
розвитку  національної  самобутності  та 
духовних  цінностей  осіб,  які  належать 
до  національних  меншин;
—  сприяння в організації та проведенні 
роботи з протидії ксенофобії, расової та 
етнічної дискримінації.

7. Статті 
4, 14

Організація  та  проведення 
тренінгів,  семінарів, 
конференцій, засідань за круглим 
столом  з  питань  виконання 
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),  в 
тому  числі  щодо  підвищення 
рівня  знання  іноземних  мов  - 
офіційних мов ЄС відповідно до 
Стратегії  підготовки, 
перепідготовки  і  підвищення 
кваліфікації  державних 
службовців  і  посадових  осіб 

Київська міська влада за погодженням з 
Нацдержслужбою планує здійснити:
-  внесення  доповнень  до  професійної 
програми  підвищення  кваліфікації 
державних  службовців  та  посадових 
осіб  місцевого  самоврядування  V-VII 
категорій посад щодо вивчення питань 
виконання Угоди про асоціацію;
-  забезпечення проведення навчальних 
заходів  з  питань  виконання  Угоди про 
асоціацію  під  час  навчання  за 
професійною  програмою  підвищення 
кваліфікації  посадових  осіб  місцевого 
самоврядування V-VII категорій посад;
-  включення  тематичних 
короткострокових  семінарів  з  питань 
виконання  Угоди  про  асоціацію  до 
щорічних  планів-графіків  підвищення 
кваліфікації  державних  службовців  та 
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місцевого  самоврядування  у 
сфері європейської інтеграції

посадових  осіб  місцевого 
самоврядування;
-  організація  та  проведення 
спеціалізованих  короткострокових 
навчальних  курсів  щодо  підвищення 
рівня знання іноземних мов – офіційних 
мов  ЄС  відповідно  до  Стратегії 
підготовки,  перепідготовки  і 
підвищення  кваліфікації  державних 
службовців  і  посадових осіб  місцевого 
самоврядування  у  сфері  європейської 
інтеграції (англійська мова).

РОЗДІЛ III. Юстиція, свобода та безпека

49. Стаття 
16

Утворення  центрів  соціальної 
інтеграції  біженців  та  осіб,  які 
потребують додаткового захисту, 
в мм. Києві, Харкові, Одесі

Київська  міська  влада забезпечуватиме 
виконання заходів щодо:
-  вирішення  проблем  та  недоліків  у 
комунальній  інфраструктурі  та  наданні 
громадських послуг;
- стимулювання економічної діяльності 
серед біженців;
-  зміцнення  процесів  примирення  між 
біженцями та громадою м. Києва;
-  зменшення  соціальної  напруги  серед 
біженців;
-  моніторингу  епідемічної  ситуації  та 
належної  організації  медико-
біологічного захисту біженців.

50. Статті 
18, 22

Підвищення  рівня  кваліфікації 
вищих  посадових  осіб, 
уповноважених  на  виконання 
функцій  держави  або  місцевого 
самоврядування,  державних 
службовців,  посадових  осіб 
місцевого  самоврядування  з 
питань  запобігання  та  протидії 
корупції  в  рамках 
виконання Плану  дій  щодо 
лібералізації  Європейським 
Союзом  візового  режиму  для 
України

Київська міська влада за погодженням з 
Нацдерслужбою планує:
-  забезпечення проведення навчальних 
заходів з питань запобігання та протидії 
корупції  під  час  навчання  за 
професійною  програмою  підвищення 
кваліфікації;
-  включення  тематичних 
короткострокових  семінарів  з  питань 
запобігання  та  протидії  корупції  до 
щорічних  планів-графіків  підвищення 
кваліфікації  державних  службовців  та 
посадових  осіб  місцевого 
самоврядування.

62. Стаття 
19

Забезпечення  сприяння 
етнокультурному  розвитку 
національних  меншин  шляхом 
проведення  культурно-
мистецьких  та  культурно-
просвітницьких заходів

У межах повноважень  Київська  міська 
влада  у  взаємодії  з  Міністерствами  та 
іншими  ЦОВВ  забезпечуватиме 
сприяння  етнокультурному  розвитку 
національних меншин, а саме шляхом:
-  проведення  культурних,  освітніх  та 
інших  заходів,  спрямованих  на 
задоволення  гуманітарних  потреб  осіб, 
які належать до національних меншин і 
проживають  у  м.  Києві;
-  заохочення  діяльності  та  активізація 
роботи інших органів виконавчої влади 
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та  органів  місцевого  самоврядування  з 
культурно-освітніми,  мистецькими  та 
іншими  громадськими  організаціями 
національних  меншин;
-  сприяння  задоволенню  національно-
культурних, освітніх потреб та розвитку 
етнічної  самобутності  українців,  які 
проживають  за  межами  України,  а 
також зміцненню їх зв’язків з Україною. 

РОЗДІЛ IV. Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею*

* Строки набрання чинності нормативно-правовими актами, розробленими на виконання цього розділу, 
встановлюються відповідно до визначених ЄС умов тимчасово застосування Угоди про асоціацію або залежно 

від застосування Російською Федерацією обмежувальних  заходів у торгівлі з Україною.

Глава 6. Навколишнє середовище

253. Статті 
360-
363, 
365, 
366, 

додаток 
ХХХ

Розроблення  та  подання  на 
розгляд  Кабінету  Міністрів 
України  проектів  нормативно-
правових  актів  з  метою 
імплементації  положень 
Директиви  Ради  91/271/ЄЕС від 
25 травня 1991 р. про очищення 
міських стічних вод, доповненої 
Директивою  98/15/ЄС  та 
Регламентами (ЄС) № 1882/2003 
і 1137/2008 (у частині заходів із 
строком  виконання  до  кінця 
2017 року)

У порядку розробки відповідних рішень 
на  загальнодержавному  рівні  Київська 
міська влада підготує та у встановлену 
порядку  затвердить  необхідні  акти 
органів  місцевого  самоврядування  та 
акти місцевих органів виконавчої влади 
щодо очищення міських стічних вод.

254
.

Статті 
360-
363, 
365, 
366, 

додаток 
ХХХ

Розроблення  та  подання  на 
розгляд  Кабінету  Міністрів 
України  проектів  нормативно-
правових  актів  з  метою 
імплементації  положень 
Директиви 
2007/60/ЄСЄвропейського 
Парламенту  та  Ради  від  23 
жовтня  2007  р.  про  оцінку  та 
управління ризиками затоплення 
(у  частині  заходів  із  строком 
виконання до кінця 2017 року)

У порядку розробки відповідних рішень 
на  загальнодержавному  рівні  Київська 
міська влада підготує та у встановлену 
порядку  затвердить  необхідні  акти 
органів  місцевого  самоврядування  та 
акти місцевих органів виконавчої влади 
щодо  оцінки  ризиків  затоплення  та 
управління ними.

Глава 24. Культура

444. Статті 
437-440

Розроблення  Стратегії  розвитку 
сфери культури до 2025 року

З метою гармонізації міської політики в 
сфері культури із загальнонаціональною 
Київська  міська  влада  готова 
долучитися  до  розроблення  Стратегії 
розвитку сфери культури до 2025 року 
та  забезпечити  підготування  та 
проведення заходів щодо імплементації 
на муніципальному рівні.

449. Стаття Включення  заходів  з  охорони 
У межах повноважень  Київська  міська 
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439 культурної  спадщини  до  плану 
заходів  на  регіональному  та 
місцевому  рівні  і  стратегії 
сталого  розвитку  в  інтересах 
швидкого  реагування  на 
різноманітні загрози для об’єктів 
культурної спадщини з метою їх 
збереження

влада  у  взаємодії  з  Міністерствами  та 
іншими  ЦОВВ  забезпечуватиме 
реалізацію  державної  політики, 
національних  пріоритетів  і  світових 
стандартів  у  сфері  охорони культурної 
спадщини  міста  Києва  з  метою  її 
збереження,  використання  об’єктів 
культурної  спадщини  у  суспільному 
житті,  захисту  традиційного  характеру 
середовища  в  інтересах  нинішнього  і 
прийдешніх поколінь.

452. Стаття 
439

Визначення  планувальних 
обмежень  з  урахуванням 
охоронних  зон  об’єктів 
культурної  спадщини  та  вимог 
містобудівної  документації  на 
регіональному  та  місцевому 
рівні

У межах повноважень  Київська  міська 
влада  у  взаємодії  з  Міністерствами  та 
іншими  ЦОВВ  приведе  нормативно-
правові  акти  на  міському  рівні  у 
відповідність  до  положень  Угоди  про 
асоціацію між Україною та ЄС.

 

459. Стаття 
440

Імплементація Конвенції  про 
охорону  і  заохочення  розмаїття 
форм  культурного 
самовираження 2005 року

Київською  міською  владою  готується 
комплекс  заходів  з  реалізації  політики 
щодо  розвитку  культурного  розмаїття 
відповідно  до  цілей  та  згідно  з 
принципами  визначеними  в  Конвенції 
про  охорону  і  заохочення  розмаїття 
форм культурного самовираження 2005 
року в м.Києві. 

Глава 26. Співробітництво з питань громадянського суспільства

467. Стаття 
443

Організація заходів щодо 
підвищення кваліфікації 
державних службовців, 
посадових осіб місцевого 
самоврядування з питань 
взаємодії органів виконавчої 
влади, органів місцевого 
самоврядування з громадськістю 
у процесі формування та 
реалізації державної політики, в 
тому числі на регіональному 
рівні

Київська міська влада за погодженням з 
Нацдержслужбою  планує  під  час 
навчання  за  професійною  програмою 
підвищення  кваліфікації  забезпечити 
проведення навчальних заходів з питань 
взаємодії  органів  виконавчої  влади, 
органів  місцевого  самоврядування  з 
громадськістю  та  включити  тематичні 
семінари щодо: 
-  активного  залучення  представників 
громадськості до процесу вироблення й 
експертизи на міському рівні важливих 
соціально-економічних  і  суспільно-
політичних рішень;
-  сприяння  розвитку  органів 
самоорганізації  населення  м.  Києва  як 
самостійної  ланки  системи  місцевого 
самоврядування.

Глава 27. Транскордонне та регіональне співробітництво

469. Стаття 
446

Активізація  співпраці  з 
державами  -  членами  ЄС  щодо 
обміну інформацією про методи 
планування  і  реалізації 
державної  політики 

При  підготовці  Програми  соціально-
економічного  розвитку  м.Києва  буде 
враховано наявний досвід щодо методів 
планування  реалізації  політики 
регіонального розвитку.
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регіонального розвитку

471. Статті 
446, 
448

Проведення  презентацій 
економічного  та  інвестиційного 
потенціалу  регіонів  України  в 
органах і структурах ЄС

З метою залучення іноземних інвесторів 
до  реалізації  проектів  в  м.Києві 
Київська  міська  влада  в  порядку 
підготовки  інвестиційних  пропозицій 
здійснюватиме  презентації  під  час 
двосторонніх  заходів  з  містами-
партнерами Києва та в рамках заходів, 
які  організовуються  на  державному 
рівні  щодо  економічного  спрямування, 
що  організовуються  на  міжнародному 
рівні.

РОЗДІЛ VI. Фінансове співробітництво, зокрема боротьба з шахрайством

474. Стаття 
453

Залучення  допомоги  ЄС  у 
рамках  Всеохоплюючої 
інституційної  розбудови, 
інструментів Twinning, TAIEX та 
забезпечення співпраці у рамках 
програми SIGMA

З  метою  забезпечення  завдань  щодо 
імплементації Угоди в м.Києві Київська 
міська  влада  у  встановленому порядку 
ініціюватиме участь у заходах у рамках 
Всеохоплюючої  інституційної 
розбудови, зокрема інструменту TAIEX, 
а саме: в експертних місцях, навчальних 
поїздках та семінарах.

РОЗДІЛ VII. Інституційні, загальні та прикінцеві положення
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Забезпечення  доступу 
громадськості та засобів масової 
інформації  до  актуальної 
інформації  з  питань 
імплементації  Угоди  про 
асоціацію  шляхом 
запровадження,  ведення  та 
систематичного  оновлення 
відповідних  розділів  на 
офіційних сайтах центральних та 
місцевих  органів  виконавчої 
влади, інших державних органів, 
залучених  до  формування  та 
реалізації  державної  політики 
європейської  інтеграції; 
створення спеціального інтернет-
порталу із  залученням технічної 
допомоги  в  рамках  Програми 
Всеохоплюючої  інституційної 
розбудови (СIВ)

З  метою  забезпечення  доступу 
громадськості  та  засобів  масової 
інформації  до  актуальної  інформації  з 
питань  імплементації  Угоди  Київська 
міська  влада  на  постійній  основі 
розміщуватиме відповідні відомості про 
заплановану  та  виконувану  роботу  на 
муніципальних  інформаційних 
ресурсах.


