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Основні оцінки Плану заходів-2017  
  

(розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 травня 2017 року № 296) 

  
Виконаний на  45 % 4 заходи виконані повністю, 

10 – виконані частково / у 

процесі виконання 



Ключова #перемога 

 У ВРУ 7 грудня було зареєстровано 
законопроект №7372 ”Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо унормування діяльності 
та державної реєстрації всеукраїнських громадських 
об'єднань”.  

 Законопроект був розроблений Мін’юстом спільно з 
представниками УНЦПД. Серед ініціаторів законопроекту 
– 24 народних депутати. Наразі законопроект надано для 
ознайомлення до Комітету з питань промислової 
політики та підприємництва. 



Ключова #зрада? 

Не було прийнято: 
 

• Про місцевий референдум (реєстраційний номер 2145а-2); 

• Про гарантії свободи мирних зібрань (реєстраційний номер 3587); 

• Про загальні збори (конференції) членів територіальної громади 
за місцем проживання (реєстраційний номер 2467). 



Проект Плану заходів-2018 



Розробити із залученням інститутів громадянського суспільства та 
подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо спрощення та 
удосконалення механізму ліквідації громадської організації із статусом 
юридичної особи. 
 

Виконавець: Міністерство юстиції, Міністерство соціальної політики, Державна служба 
статистики, Міністерство фінансів, Державна  
фіскальна служба  
Строк: червень 2018 року 



Розробити та подати проект Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України з 
питань захисту найменування та символіки громадських 
об’єднань». 

Виконавець: Міністерство юстиції, Український незалежний центр політичних досліджень 
Строк: серпень 2018 року 



Запровадити онлайн-реєстрацію громадських об’єднань 
та благодійних організацій за допомогою електронних 
сервісів Міністерства юстиції України. 
 

Виконавець: Міністерство юстиції, Державне агентство з питань електронного 
врядування України, Український незалежний центр політичних досліджень  
Строк: квітень 2018 року 



Розробити та подати зміни до Податкового кодексу України з метою 
запровадження податкових стимулів для надавача благодійної 
допомоги, відсоткової філантропії, діяльності відокремлених 
підрозділів іноземних неурядових організацій, оподаткування 
гуманітарної допомоги 
 

Виконавець: Міністерство фінансів, Міністерство соціальної політики, Український 
незалежний центр політичних досліджень 
Строк: жовтень 2018 року 



Що варто додати? 



Розробити та подати порядок проведення 
конкурсу з відбору неприбуткових організацій у 
якості виконавців державних цільових програм. 
 

Виконавець: Міністерство економічного розвитку і торгівлі 
Строк: листопад 2018 року 



Розробити та подати пропозиції щодо запровадження єдиного 
урядового порталу для проведення електронних конкурсів з 
визначення програм, розроблених інститутами громадянського 
суспільства, для виконання яких надається фінансова підтримка.  

 
 

Виконавець: Міністерство з питань молоді та спорту 
Строк: червень 2018 року 
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