
Резюме звіту  

 

Цифровий ринок охоплює положення Угоди про асоціацію щодо 

електронної торгівлі, телекомунікаційних послуг, ІТ послуг, ауді-

овізуальних медіа, авторських та суміжних прав, захисту персо-

нальних даних. Тут в останні роки Україна зробила низку кроків 

для нормативно-правового наближення, але прогрес недостат-

ній і не встигає за темпами оновлення законодавства ЄС. В Україні 

потужний сектор ІТ, який формує більше 3% ВВП і за обсягами 

експорту займає третє місце серед усіх галузей економіки (ос-

новні експортні ринки - США та країни ЄС). Проте, в Україні немає 

окремого органу державної влади у сфері цифрової економіки та 

суспільства. Виконання державної Концепції розвитку цифрової 

економіки та суспільства не фінансується. Нещодавно уряд під-

готував проект Стратегії інтеграції України до Єдиного цифрового 

ринку ЄС до 2023 року.
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ЄДИНИЙ ЦИФРОВИЙ РИНОК І УГОДА 
ПРО АСОЦІАЦІЮ
Цифровізація економіки визначатиме конкурентні позиції держав у наступні роки, оскільки цифро-

ва революція відбувається швидшими темпами, ніж колись індустріальні революції. Розуміючи це, 

ЄС у 2015 році розпочав реалізацію Стратегії створення єдиного цифрового ринку ЄС (далі - ЄЦР)1.

У Спільній декларації саміту Східного партнерства (далі 

- СхП) у листопаді 2017 року учасники саміту погоди-

лись співпрацювати у сфері гармонізації цифрових 

ринків, щоб поширити вигоди ЄЦР ЄС для країн-парт-

нерів2. Відповідний пріоритет (№7) зазначений серед 

20 очікуваних досягнень СхП до 2020 року3.

У структурі Угоди про асоціацію (далі - УА) тематика 

цифрового ринку представлена наступним чином:

  Підрозділ 3 Частини 5 Глави 6 Розділу IV - лібералізація торгівлі комп’ютерними послугами;

  Підрозділ 5 Частини 5 Глави 6 Розділу IV та Додаток XVII - інтеграція України до внутрішнього 

ринку телекомунікаційних послуг ЄС;

 Частина 6 Глави 6 Розділу IV - співпраця у розвитку електронної торгівлі;

  Глава 14 Розділу V - співпраця у сфері інформаційного суспільства (доступу до інформацій-

но-комунікаційних технологій);

 Глава 15 Розділу V та Додаток XXXVII - наближення політики з питань аудіовізуальної галузі.

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52015DC0192
2 https://www.consilium.europa.eu/media/31758/final-statement-st14821en17.pdf 
3  https://cdn3-eeas.fpfis.tech.ec.europa.eu/cdn/farfuture/dLJ9RdBalFgQqx34lgPlwagsNIuJB6cJzDeeiRR0RdQ/mtime:1497363650/sites/eeas/files/

swd_2017_300_f1_joint_staff_working_paper_en_v5_p1_940530.pdf 

Інтеграція України до ЄЦР 
відповідає положенням УА і 
пріоритетам СхП. У секторі 
телекомунікаційних послуг УА 
передбачає перспективу режиму 
внутрішнього ринку

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52015DC0192
https://www.consilium.europa.eu/media/31758/final-statement-st14821en17.pdf
https://cdn3-eeas.fpfis.tech.ec.europa.eu/cdn/farfuture/dLJ9RdBalFgQqx34lgPlwagsNIuJB6cJzDeeiRR0RdQ/mtime:1497363650/sites/eeas/files/swd_2017_300_f1_joint_staff_working_paper_en_v5_p1_940530.pdf
https://cdn3-eeas.fpfis.tech.ec.europa.eu/cdn/farfuture/dLJ9RdBalFgQqx34lgPlwagsNIuJB6cJzDeeiRR0RdQ/mtime:1497363650/sites/eeas/files/swd_2017_300_f1_joint_staff_working_paper_en_v5_p1_940530.pdf
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У секторі телекомунікаційних послуг УА передбачає перспективу взаємного надання режиму вну-

трішнього ринку. Відповідно до ст.4(3) Додатку XVII до УА, такий режим означає, що у цьому секторі 

не повинно бути жодних обмежень свободи надання послуг українською юридичною особою на 

території ЄС і навпаки. Такий режим може бути отриманий за умови позитивної оцінки ЄС виконання 

Україною свого «домашнього завдання» щодо нормативно-правового наближення до права ЄС.

Таким чином, інтеграція України до ЄЦР ЄС є логічним завданням, що витікає із положень УА і 

пріоритетів СхП. ЄЦР для України фактично означатиме доступ до онлайн-ринків та е-послуг 

країн ЄС, спрощення правових та адміністративних бар’єрів, приєднання до єдиних правил для 

вільного транскордонного поширення онлайн-послуг та контенту, онлайн-платежів, спроще-

них процедур цифрових контрактів, ліцензування, оподаткування та оформлення авторських 

прав. Наслідком інтеграції до ЄЦР будуть зростання інвестицій, торгівлі та зайнятості.

ЦИФРОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ
Ринок телекомунікацій України  в 2016 році оцінювався в майже 57 млрд. грн. (менше 2 млрд. 

євро, тобто менше 1% ринку ЄС, обсяг якого у 2016 році склав 220 млрд. євро).  Найважливішими 

учасниками ринку телекомунікацій є оператори мобільного, супутникового, кабельного зв’яз-

ку  та провайдери інтернет-послуг. Найбільший сегмент ринку за доходами в Україні - ринок мо-

більного зв’язку.

Обсяг е-торгівлі в Україні в 2016 році досяг 5,65 млрд. 

дол. США, що складає приблизно 1% від обсягу е-тор-

гівлі у ЄС (530 млрд. євро у 2016 році). Але при цьому 

серед усіх європейських країн Україна посідає перше 

місце за зростанням обсягу е-торгівлі: 30-35% у 2016 

році і 44% у першій половині 2017 року, порівняно з 

15% зростанням у е-торгівлі ЄС у 2016 році4. За різни-

ми даними, від чверті до третини українців регуляр-

но здійснюють покупки онлайн, оплачуючи замовлення карткою на сайті. Набули поширення 

е-купівлі на міжнародних і українських е-майданчиках (e-Bay, Taobao, Amazon, Розетка тощо). 

З ними виникла і низка проблемних питань, що потребують вирішення на законодавчому рівні 

- особливо у сфері захисту прав споживачів та захисту їх персональних даних від незаконного 

використання з метою поширення рекламної продукції, маркетингу і продажу даних.

Сьогодні продукція сектору ІТ формує більше 3% ВВП держави. Сукупний дохід галузі в 2017 р. склав 

3,6 млрд. доларів. За цим показником, а також за обсягом експорту галузь  поступається лише агро-

промисловому сектору та металургії5. Вітчизняна галузь інформаційних технологій є орієнтованою на 

експорт: 80-90% ІТ-послуг створюється для закордонних ринків. Основними замовниками комп’ю-

терних та інформаційних послуг в ІТ-компаніях України традиційно є США та країни ЄС6.

4 https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/web_E-commerce__civic_synergy_ua_2018.pdf 
5  https://www.kmu.gov.ua/ua/news/sektor-it-mozhe-stati-dodatkovim-lokomotivom-ekonomichnogo-zrostannya-glava-uryadu, https://economics.unian.ua/

finance/2349038-eksport-it-poslug-z-ukrajini-za-rik-zris-do-36-milyarda-infografika.html 
6 https://eba.com.ua/industriya-narostyla-eksport-poslug-na-17-5/ 

Продукція сектору ІТ формує 
більше 3% ВВП України. За 
обсягом доходів та експорту 
галузь ІТ - на третьому місці, 
після агропромислового сектору 
та металургії

https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/web_E-commerce__civic_synergy_ua_2018.pdf
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/sektor-it-mozhe-stati-dodatkovim-lokomotivom-ekonomichnogo-zrostannya-glava-uryadu
file:///F:/My_work_2018/Civic_Synergy_2018/Integration%20within%20the%20association/Text/ 
file:///F:/My_work_2018/Civic_Synergy_2018/Integration%20within%20the%20association/Text/ 
https://eba.com.ua/industriya-narostyla-eksport-poslug-na-17-5/
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«ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ» УКРАЇНИ
При укладанні УА, зобов’язання України щодо поступового приведення своїх чинних законів та 
майбутнього законодавства у секторі телекомунікацій у відповідність до acquis ЄС були зазначені 
у Додатку XVII. Втім, вже після того, як була підписана УА, ЄС почав радикально переглядати своє 
законодавство у цій сфері, у рамках створення ЄЦР.

Так, Стратегія створення ЄЦР передбачає7:
  Усунення бар’єрів для транскордонної торгівлі товарами та послугами через інтернет 
(спрощення контрактних зобов’язань, е-комерція, реформа копірайту, уникнення невиправ-
даного геоблокування, захист прав споживачів, уніфікація оподаткування, перегляд правил 
надання кабельного та супутникового зв’язку та доставки поштових замовлень);

  Гармонізацію регулювання цифрових мереж та послуг у країнах-членах ЄС (перегляд за-
конодавства в сфері розповсюдження контенту, телекомунікацій, аудіо-візуальних послуг, 
захисту персональних даних, розвитку державно-приватного партнерства в сфері кібер-
безпеки, забезпечення загальнодоступності інформаційно-комунікаційних технологій);

  Максимальне використання потенціалу зростання цифрової економіки ЄС (інвестиції до інф-
раструктури та технологій, таких як хмарні обчислення та великі дані; дослідження та інновації, 
спрямовані на підвищення конкурентоспроможності промисловості, покращення державних 
послуг; розвиток цифрових навичок громадян).

Загалом, станом на вересень 2018 року у рамках реа-
лізації Стратегії Європейська Комісія запропонувала 30 
законодавчих пропозицій, 19 з яких були схвалені Ра-
дою ЄС та Європарламентом8. Зважаючи на такий зна-
чний обсяг змін у законодавстві ЄС у сфері ЄЦР з часів 
підписання УА, існує потреба оновити Додатки XVII та 
XXXVII9, аби визначити актуальний обсяг «домашнього 
завдання» для України.

До спільних завдань України і ЄС належить досягнення 
цілей СхП до 2020 року. У частині гармонізації з ЄЦР ці цілі частково дублюють, доповнюють та уточ-
нюють положення УА, а також є додатковими до неї. Вони переважно стосуються Глави 14 Розділу 
V УА («Інформаційне суспільство»), але також і окремих статей УА щодо тeлeкомунікаційних послуг, 
охорони баз даних, транскордонного надання електронних комунікаційних послуг, нормативно-пра-
вових аспектів електронної торгівлі10.

7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52015DC0192 
8 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/creating-digital-single-market-european-commission-actions-2015 
9  Додаток XXXVII стосується наближення законодавства України ЄС до законодавства ЄС з питань аудіовізуальної галузі. Він передбачає впровадження 

положень Директиви про аудіовізуальні послуги №2010/13/ЄС. Втім, поки в Україні тривали дискусії про потребу внесення змін до закону про телеба-
чення і радіомовлення (https://detector.media/rinok/article/132891/2017-12-14-syumar-zareestruvala-zakonoproekt-pro-audiovizualni-poslugi), ЄС ухвалив 
нову директиву про аудіовізуальні послуги № 2018/1808 (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/revision-audiovisual-media-services-directive-
avmsd, https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/1808/oj). Нова директива враховує нові реалії ринку, коли споживач дедалі більше сам обирає контент і 
отримує його через Інтернет, а не через трансляцію телерадіоканалами.

10 https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Web_ua_AAEap-deliverables_civic_synergy_ua_2018.pdf  -  стор. 6,  13-14.

З огляду на значні зміни 
законодавства ЄС, існує потреба 
оновити положення УА, що 
визначають обсяг «домашнього 
завдання» України у сфері ЄЦР

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52015DC0192
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/creating-digital-single-market-european-commission-actions-2015
https://detector.media/rinok/article/132891/2017-12-14-syumar-zareestruvala-zakonoproekt-pro-audiovizualni-poslugi
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/revision-audiovisual-media-services-directive-avmsd
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/revision-audiovisual-media-services-directive-avmsd
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/1808/oj
https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Web_ua_AAEap-deliverables_civic_synergy_ua_2018.pdf
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ЧИННА ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА
В Україні немає окремого центрального органу вико-
навчої влади у сфері розвитку цифрової економіки 
та суспільства. У Міністерстві економічного розвитку і 
торгівлі у 2015 році був створений Департамент циф-
рової економіки, але у 2016 році він був розформо-
ваний. Частково державна політика у сфері розвитку 
інформаційного суспільства реалізується через діяль-
ність Державного агентства з питань електронного 
урядування України.

Національним регулятором в секторі електронних комунікацій в Україні є Національна комісія, 
що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ). Регулювання спе-
ціального зв’язку та захисту державних інформаційних та телекомунікаційних систем і ресурсів 
здійснює Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації. 

При цьому відсутній чіткий та зрозумілий розподіл 
повноважень в сфері державного управління та 
регулювання електронними комунікаціями, а НКР-
ЗІ не має достатніх повноважень для здійснення на 
належному рівні функцій незалежного регулятора 
відповідно до стандартів ЄС. Згідно опитування стей-
кхолдерів11, існує потреба посилення незалежності 
та адміністративної спроможності національного ре-

гулятора у галузі зв’язку. НКРЗІ де-юре не є незалежним органом, він підпорядкований Прези-
денту України, і де-факто не виконує функції регулятора.

17 січня 2018 року Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію розвитку цифрової економіки 
та суспільства України на 2018-202012 та затвердив план заходів з її реалізації. Затвердженню 
документу передувала кропітка робота Мінекономрозвитку з розробки базового документу “Ци-
фровий порядок денний України - 2020”13, разом з провідними експертами ІТ-сфери та громад-
ськістю, яку координував “Хай-Тек офіс Україна”14. Документ визначає ключові політики, першо-
чергові сфери, ініціативи та проекти «цифровізації» України до 2020 року.

Восени 2018 року уряд підготував проект Стратегії інтеграції України до ЄЦР ЄС («дорожню кар-
ту») та план заходів з її реалізації протягом 2018-2023 років, з урахуванням нових актів ЄС. Наразі 
проект Стратегії узгоджується зі стейкхолдерами та зі стороною ЄС.

11 https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Report_USPGS_2017_ukr_final.pdf - стор.39-47.
12 https://www.kmu.gov.ua/ua/news/uryad-shvaliv-koncepciyu-rozvitku-cifrovoyi-ekonomiki-ta-suspilstva-ukrayini-na-2018-2020 
13 https://goo.gl/BUui46 
14  Громадська спілка «Хай-Тек офіс Україна» (http://www.ht-office.org) - це об’єднання підприємств у сфері високих технологій метою діяльності якого 

є створення сприятливих умов для розвитку в Україні інноваційного бізнесу та цифрової економіки. До складу Наглядової ради Хай-Тек офіс Україна 
включено представників Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, Верховної Ради України та Адміністрації президента України,  це 
забезпечує ефективну взаємодію між бізнесом і державою.

В Україні немає окремого 
органу державної влади у 
сфері цифрової економіки та 
суспільства

Національний регулятор у галузі 
зв’язку не є незалежним органом 
і де-факто не виконує свої 
функції

https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Report_USPGS_2017_ukr_final.pdf
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/uryad-shvaliv-koncepciyu-rozvitku-cifrovoyi-ekonomiki-ta-suspilstva-ukrayini-na-2018-2020
https://goo.gl/BUui46
http://www.ht-office.org/about/
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ДИНАМІКА ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ
В останні роки Україні вдалося зробити низку кроків щодо нормативно-правового наближення. У 

2015 році було прийнято закон про електронну комерцію, який, втім, залишив неврегульованою 

цілу низку питань гармонізації із нормами права ЄС15. У листопаді 2018 року набув чинності за-

кон про електронні довірчі послуги, що оновив законодавство у сфері електронної ідентифікації 

(електронного цифрового підпису) у відповідності з Регламентом eIDAS.

Водночас, в Україні досі відсутня стратегія забезпечен-

ня доступу до швидкісного інтернету (широкосмугового 

доступу). Відсутній прогрес у прийнятті нового законо-

давства про електронні комунікації та про радіочастот-

ний ресурс, а зареєстровані у парламенті законопроек-

ти про електронні комунікації не відповідають нормам 

ЄС16 та новому Європейському Кодексу електронних 

комунікацій17.

На початку 2016 року була затверджена Стратегія кібербезпеки України, у травні 2018 року набув 

чинності закон про основні засади забезпечення кібербезпеки України. Готується закон про об’єк-

ти критичної інформаційної інфраструктури. Втім, до законодавства та плану реалізації стратегії 

кібербезпеки слід внести зміни у відповідності з вимогами Директиви NIS (Директива з безпеки 

мережевих та інформаційних систем)18 та нового Акту регуляції сфери кібербезпеки, що затвер-

джується в ЄС і яким, зокрема, буде запроваджено нову схему сертифікації у сфері кібербезпеки19.

Україна не в повному обсязі ратифікувала Конвенцію Ради Європи про кіберзлочинність, зо-

крема, не надала згоду на застосування розділу Конвенції щодо цифрових доказів20. Через 

це правоохоронні органи часто вдаються до вилучення обладнання в якості речових доказів 

(зокрема, у справах щодо піратства), посилаючись на відсутність передбаченої в українському 

законодавстві можливості використовувати копії. Це погіршує умови для розвитку ІТ-бізнесу. 

Прийнятим навесні 2017 року законом про державну підтримку кінематографії введено нові 

механізми захисту авторського права і суміжних прав в мережі інтернет. Проте, це не виріши-

ло проблему поширення нелегального контенту піратськими веб-сайтами, які хостяться пере-

важно не в Україні.

У 2018 році виконання затвердженого урядом плану за-

ходів з реалізації Концепції розвитку цифрової еконо-

міки та суспільства не було забезпечено фінансовими 

та організаційними ресурсами держави. Забезпечення 

координації та організації виконання Плану заходів є 

завданням Координаційної ради з розвитку цифрової 

15  Детальніше про проблеми державної політики у сфері електронної торгівлі в Україні див.: https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/
web_E-commerce__civic_synergy_ua_2018.pdf 

16 http://osf.org.ua/data/blog_dwnl/BE_brief5_UKR.pdf 
17 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.321.01.0036.01.ENG
18 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/network-and-information-security-nis-directive 
19 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6759_en.htm
20  http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2824-15, https://inau.ua/news/inau-proponuye-implementuvaty-yevropeysku-konvenciyu-pro-kiberzlochynnist-na-

osnovi-napracyuvan

Уряд схвалив розроблену 
з допомогою ІТ-бізнесу та 
громадськості Концепцію 
розвитку цифрової економіки 
та суспільства, але не 
профінансував її виконання у 
2018 році

В останні роки Україна зробила 
низку кроків для нормативно-
правового наближення, але 
прогрес недостатній і не 
встигає за темпами оновлення 
законодавства ЄС

https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/web_E-commerce__civic_synergy_ua_2018.pdf
https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/web_E-commerce__civic_synergy_ua_2018.pdf
http://osf.org.ua/data/blog_dwnl/BE_brief5_UKR.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/network-and-information-security-nis-directive
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6759_en.htm
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2824-15
https://inau.ua/news/inau-proponuye-implementuvaty-yevropeysku-konvenciyu-pro-kiberzlochynnist-na-osnovi-napracyuvan
https://inau.ua/news/inau-proponuye-implementuvaty-yevropeysku-konvenciyu-pro-kiberzlochynnist-na-osnovi-napracyuvan
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економіки та суспільства21 під головуванням Першого віце-прем’єр-міністра - Міністра економіч-

ного розвитку і торгівлі України. Функції секретаріату та координацію діяльності робочих груп 

виконує “Хай-Тек офіс Україна”22.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Для України

  Створити окремий центральний орган виконавчої влади для координації та управління в сфері 

розвитку цифрової економіки та суспільства або підрозділ з цифрової економіки у складі Міне-

кономрозвитку;

  Передбачити видатки у державному бюджеті на виконання плану заходів Концепції розвитку 

цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 рр., прийняти рішення уряду про за-

початкування Фонду цифрових трансформацій;

  Розробити та прийняти закон про цифрову економіку та суспільство, з урахуванням положень 

права ЄС, пріоритетів СхП та національних пріоритетів інформаційної безпеки;

  Розробити узгоджену стратегію сприяння широкосмуговому доступу до мережі інтернет;

  Розробити та прийняти закон про електронні комунікації з урахуванням нового Європейського 

Кодексу електронних комунікацій;

  Зміцнити незалежність та регуляторну спроможність національного регуляторного органу у 

галузі зв’язку;

  Ратифікувати Конвенцію Ради Європи про кіберзлочинність у повному обсязі. Внести зміни 

законодавства та плану реалізації стратегії кібербезпеки у відповідності з вимогами Директиви 

NIS та нових регуляторних актів ЄС.

  Внести зміни до Закону України «Про електронну комерцію» для гармонізації з законодав-

ством ЄС.

Для ЄС
  Надати політичну, технічну та експертну підтримку інтеграції України до Єдиного Цифрового 

Ринку ЄС;

  Надати фінансову допомогу для пріоритетних проектів імплементації Концепції цифрового 

розвитку економіки та суспільства України.

21 https://www.kmu.gov.ua/ua/news/v-ukrayini-rozpochala-robotu-koordinacijna-rada-z-rozvitku-cifrovoyi-ekonomiki 
22  https://goo.gl/oTE6EH

https://www.kmu.gov.ua/ua/news/v-ukrayini-rozpochala-robotu-koordinacijna-rada-z-rozvitku-cifrovoyi-ekonomiki


Міжнародний фонд «Відродження» (МФВ) заснований видатним філантро-

пом Джорджем Соросом у 1990 році. МФВ - одна з найбільших благодійних 

фундацій в Україні, національний фонд, що входить до глобальної мережі 

Фундацій відкритого суспільства (Open Society Foundations). Місія МФВ - 

сприяти розвитку відкритого суспільства в Україні на основі демократичних 

цінностей через підтримку значимих громадських ініціатив. Детальніше: 

www.irf.ua 

Проект «Громадська синергія» спрямований на посилення участі громад-

ськості у впровадженні євроінтеграційних реформ в Україні шляхом розвит-

ку Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС 

та Української національної платформи Форуму громадянського суспільства 

Східного партнерства. Проект фінансується Європейським Союзом, співфі-

нансується та реалізується Міжнародним фондом «Відродження». Детальні-

ше: www.civic-synergy.org.ua 

Українська сторона Платформи громадянського суспільства Україна –  

ЄС (УС ПГС) є частиною двосторонньої Платформи громадянського суспіль-

ства, що створена у відповідності до ст. 469-470 Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС з метою забезпечення належної ролі громадськості у процесі 

виконання Угоди. Детальніше: www.eu-uacsp.org.ua


