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НАСТАНОВИ*

щодо імплементації
Додатка XXVII до Глави 1 
«Співробітництво у сфері 
енергетики, включаючи ядерну 
енергетику» 

* Настанови Додатка XXVII стосуються консультацій лише з Європейською Комісією



ПРОЕКТИ ЗАКОНІВ, ВНЕСЕНІ ДО ВРУ КМУ/НАРОДНИМИ 
ДЕПУТАТАМИ УКРАЇНИ

Офіс 
Президента

Отримання юридичного висновку Європейської Комісії2
повідомляє про ухва-
лення законопроекту 
в першому читанні ВРУ

у разі надходження 
коректив від депутатів, 
складає та передає 
таблицю пропозицій

юридичний висновок подається 
з метою врахування під час прийняття 
рішення щодо його підписання

передає юридичний висновок з метою 
врахування під час підготовки законо-
проекту до другого читання у ВРУ

формує та передає 
юридичний висновок

перекладає англійською 
мовою та передає таблицю 
пропозицій

перекладає англійською 
мовою та передає ухвалений 
законопроект

Ухвалення законопроекту в 
першому читанні у ВРУ

Попереднє оцінювання законопроекту1

інформує про зареєстро-
ваний законопроект

за необхідності вносить 
пропозиції щодо внесення 
деяких змін до законопроекту

формує та передає результати 
попереднього оцінювання

перекладає законопроект 
англійською мовою та передає 
для попереднього оцінювання

Урядовий 
офіс

Секретаріат 
Комітету

Урядовий 
офіс

Європейська 
комісія

Європейська 
комісія

Секретаріат 
Комітету 1
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ПРОЕКТИ АКТІВ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Отримання юридичного висновку Європейської Комісії2

Попереднє оцінювання проекту акта КМУ1

передає акт КМУ

за необхідності вносить зміни 
до проекту акта та передає 
його на затвердження КМУ

формує та передає 
юридичний висновок

передає акт КМУ

Урядовий 
офіс

КМУ

Головний 
розробник 

проекту акта

одночасно передає про-
ект акта на узгодження 
офіційно та електронною 
поштою українською та 
англійською мовами

за необхідності вносить зміни до 
проекту акта КМУ

формує та передає результати 
попереднього оцінювання

передає проект акту КМУ для 
попереднього оцінювання

Урядовий 
офіс

Центральні 
органи вико-
навчої влади

Головний 
розробник 

проекту акта

Європейська 
комісія

Європейська 
комісія
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Отримання юридичного висновку Європейської Комісії2

ПРОЕКТИ АКТІВ ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА 
НКРЕКП, ТА/АБО ІНШИХ ЦОВВ, ПОВ’ЯЗАНІ З МЕРЕЖЕВИМ КОДЕКСАМИ

передає проект акта 
офіційно та електронною 
поштою українською та 
англійською мовами

передає акт з метою 
отримання юридичного 
висновку Європейської 
Комісії

формує та передає юридичний 
висновок з метою доопрацювання 
проекту акта та його ухвалення 
у встановлений законом термін

Урядовий 
офіс

Головний 
розробник 

проекту акта

1 2

3

Європейська 
комісія

Звертаємо увагу:

■ Україна зобов’язана проводити консультації з Європейською Комісією щодо сумісності з 
положеннями acquis ЄС будь-якої законодавчої пропозиції у сферах перелічених у додатку 
XXVII-B.

■ Уряд України може проводити консультації з Європейською Комісією щодо сумісності з 
положеннями acquis ЄС будь-якої пропозиції щодо акту, що імплементує законодавство в 
енергетичному секторі.

■ Україна зобов’язана доводити до відома Європейської Комісії остаточну версію кожного 
акту.

■ Сторони обмінюються інформацією у порядку, встановленому цим додатком, через 
секретарів Ради асоціації, які, в свою чергу, контактують через електронну пошту.


