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P9_TA(2022)0036 

Макрофінансова допомога Україні ***I 
Законодавча резолюція Європейського парламенту від 16 лютого 2022 року щодо 
пропозиції про ухвалення рішення Європейського парламенту та Європейської 
ради про надання Україні макрофінансової допомоги (COM(2022)0037 – C9-
0028/2022 – 2022/0026(COD)) 

(Звичайна законодавча процедура: перше читання) 

Європейський парламент, 

– беручи до уваги пропозицію Європейської комісії Європейському парламенту та 
Європейській раді (COM(2022)0037), 

– беручи до уваги Статтю 294(2) і Статтю 212 Договору про функціонування 
Європейського Союзу, відповідно до якого Європейська комісія подала пропозицію 
до Європейського парламенту (C9-0028/2022), 

– беручи до уваги Статтю 294(3) Договору про функціонування Європейського 
Союзу, 

– беручи до уваги зобов'язання, дане представником Європейської ради в листі від 11 
лютого 2022 року щодо схвалення позиції Європарламенту згідно Статті 294(4) 
Договору про функціонування Європейського Союзу, 

– беручи до уваги статті 59 і 163 Регламенту Європейського парламенту, 

1. ухвалює в першому читанні позицію, викладену нижче; 

2. закликає Європейську комісію знову повернути це питання до Європарламенту, 
якщо вона суттєво змінить чи має намір суттєво змінити цю пропозицію; 

3. доручає своєму голові довести цю позицію до Європейської ради, Європейської 
комісії та до національних парламентів. 

  



P9_TC1-COD(2022)0026 

Позиція Європейського парламенту, ухвалена в першому читанні 16 лютого 2022 
року щодо ухвалення Рішення (ЄС) 2022/... Європейського парламенту і 
Європейської ради про надання макрофінансової допомоги Україні 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ І РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, 

беручи до уваги Договір про функціонування Європейського Союзу, особливо Статтю 

212, 

беручи до уваги пропозицію Європейської комісії, 

після передачі проєкта законодавчого акту національним парламентам, 

дотримуючись звичайної законодавчої процедури1, 

  

                                              
1  Позиція Європейського парламенту від 16 лютого 2022 року. 



Оскільки: 

(1) відносини між Європейським Союзом (далі — Союзом) і Україною надалі 

розвиваються у рамках Європейської політики сусідства (ЄПС) і Східного 

партнерства. Угода про асоціацію між Європейським Союзом та Україною1 

(далі — Угода про асоціацію), включаючи Поглиблену та всеохоплюючу зону 

вільної торгівлі (ПВ ЗВТ), вступила в дію 1 вересня 2017 року; 

(2) навесні 2014 року Україна розпочала амбітну програму реформ, яка має на меті 

стабілізувати економіку та покращити добробут громадян. Боротьба з 

корупцією, а також конституційна, виборча і судова реформи є пріоритетними 

на порядку денному. Запровадження цих реформ підтримали п’ять послідовних 

програм макрофінансової допомоги, у рамках яких Україна отримала сумарну 

допомогу у вигляді позик у розмірі 5 мільярдів євро. Остання макрофінансова 

допомога, яка була надана у контексті пандемії COVID-19 на виконання 

Рішення (ЄС) 2020/701 Європейського парламенту й Європейської ради2, 

складала 1,2 мільярда євро позик Україні і була завершена у вересні 2021 року; 

  

                                              
1  Угода про асоціацію між Європейським Союзом і Європейським 

співтовариством з атомної енергії і державами-членами ЄС з однієї сторони й 
Україною з іншої сторони (ОВ L 161, 29.5.2014, с. 3). 

2 Рішення (ЄС) 2020/701 Європейського парламенту і Європейської ради від 25 
травня 2020 року щодо надання макрофінансової допомоги партнерам за 
програмами розширення і сусідства у контексті пандемії COVID-19 (ОВ L 165, 
27.5.2020, с. 31). 



(3) економіка України постраждала через спад у 2020 році, спричинений 

пандемією COVID-19 і тривалими загрозами безпеці на кордоні з Росією. 

Постійне зростання невпевненості призвело до нещодавньої втрати довіри, що 

негативно вплинуло на економічну перспективу, а з середини січня 2022 року 

— і на втрату доступу до міжнародних ринків капіталу. Погіршення 

фінансових умов сприяло утворенню значного і зростаючого залишкового 

зовнішнього недофінансування та сильно вплинуло на інвестиції, і таким 

чином послабило стійкість України в умовах майбутніх економічних і 

політичних  потрясінь;   

(4) уряд України продемонстрував рішучу відданість впровадженню подальших 

реформ у короткостроковій перспективі, зосереджуючись на нинішньому 

критичному етапі в таких ключових сферах політики, як економічна стійкість і 

стабільність, урядування,  верховенство права та енергетика; 

(5) відновлення зобов’язань щодо проведення таких реформ і сильна політична 

воля змусили українську владу з літа 2021 року прискорити впровадження 

реформ. Це також дозволило Україні успішно завершити операцію з 

макрофінансової допомоги у контексті пандемії COVID-19, оскільки були 

виконані всі заходи щодо реформування, узгоджені з Європейським Союзом у 

Меморандумі про взаєморозуміння;  

  



(6) з метою забезпечення більшої гнучкості політики в контексті кризи, пов’язаної 

з пандемією COVID-19, Міжнародний валютний фонд (МВФ) у червні 2020 

року затвердив для України 18-місячну угоду про кредит, використовуваний 

при потребі, з можливістю одержати фінансування в еквіваленті 5 мільярдів 

доларів США. Ця угода визначає чотири пріоритети: (i) пом'якшення 

економічного впливу кризи, в тому числі шляхом підтримки домогосподарств і 

підприємств; (ii) забезпечення подальшої незалежності центрального банку та 

гнучкого курсу обміну валют; (iii) забезпечення фінансової стабільності під час 

відшкодування витрат при реструктуризації банків; та (iv) подальше здійснення 

ключових заходів щодо управління та боротьби з корупцією для збереження та 

закріплення нещодавніх досягнень. Через нерівномірне виконання перший 

перегляд програми, у якому також було погоджено продовження програми до 

кінця червня 2022 року, завершився лише у листопаді 2021 року. Це призвело 

до того, що загальне освоєння кредиту в рамках поточної програми МВФ 

наразі становить 2,8 млрд у доларовому еквіваленті. Ще два планові перегляди 

мають відбутися до кінця другого кварталу 2022 року;  

  



(7) з огляду на високі ризики, пов'язані з фінансуванням бюджету і в контексті 

повільного відновлення економіки після кризи, пов’язаної з пандемією COVID-

19, а також швидко зростаючу інфляцію, 16 листопада 2021 року Україна  

попросила Союз запровадити довгострокову програму макрофінансової 

допомоги на загальну суму до 2,5 мільярдів євро. Така екстрена 

макрофінансова допомога є реакцією, зокрема, на різке та неочікуване 

збільшення потреб України у зовнішньому фінансуванні, викликане 

фактичною втратою доступу до фінансових ринків, а також на основні нагальні 

проблеми; 

(8) оскільки Україна входить до ЄПС, можна вважати, що вона має право на 

отримання макрофінансової допомоги від Союзу;  

(9) макрофінансова допомога ЄС має бути винятковим фінансовим інструментом 

необумовленої та нецільової підтримки платіжного балансу, що має на меті 

задовольнити негайні потреби бенефіціара у зовнішньому фінансуванні та має 

підтримувати реалізацію політичної програми, яка включає потужні швидкі 

заходи з коригування та структурного реформування, спрямовані на 

покращення стану платіжного балансу бенефіціара в короткостроковій 

перспективі, а в середньостроковій перспективі — на посилення економічної 

стійкості; 

  



(10) з огляду на те, що втрата доступу до ринку та відтік капіталу створили значний 

залишковий дефіцит зовнішнього фінансування в платіжному балансі України, 

який перевищує ресурси, надані МВФ та іншими багатосторонніми 

установами, швидке надання Союзом невідкладної макрофінансової допомоги 

Україні за поточних виняткових обставин розглядається як належна 

короткострокова відповідь на значні ризики для країни. Макрофінансова 

допомога ЄС сприяла би економічній стабілізації України та мала би на меті 

посилити безпосередню стійкість країни, а також, за можливості, посилила би 

програму структурних реформ України, доповнюючи ресурси, отримані за 

умовами фінансової угоди з МВФ;  

(11) макрофінансова допомога ЄС має бути спрямована на підтримку відновлення 

стабільного стану зовнішнього фінансування України, тим самим підтримуючи 

її економічний і соціальний розвиток; 

(12) очікується, що макрофінансова допомога ЄС буде супроводжуватися 

реалізацією операцій із підтримки бюджету в рамках Глобальної Європи — 

інструменту сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва, створеного 

згідно Регламенту (ЄС) 2021/947 Європейського парламенту і Європейської 

ради1; 

  

                                              
1 За Регламентом (ЄС) 2021/947 Європейського парламенту і Європейської ради 

від 9 червня 2021 року було створено інструмент сусідства, розвитку та 
міжнародного співробітництва — Глобальна Європа, — яким було скасовано 
Рішення № 466/2014/ЄС Європейського парламенту і Європейської ради і 
скасовано Регламент (ЄС) 2017/1601 Європейського парламенту і Європейської 
ради і Регламент Європейської ради (ЄК, Євратом) № 480/2009 (ОВ L 209, 
14.6.2021, с. 1). 



(13) визначення розміру макрофінансової допомоги Союзу вираховується на основі 

кількісної оцінки залишкових потреб України у зовнішньому фінансуванні та 

враховує її здатність до самофінансування за рахунок власних ресурсів, 

особливо міжнародних резервів, які вона має в розпорядженні. 

Макрофінансова допомога ЄС має доповнювати програми та ресурси, надані 

МВФ і Світовим банком. При визначенні розміру допомоги також 

враховуються очікувані фінансові внески багатосторонніх донорів і 

необхідність забезпечення справедливого розподілу тягаря між Союзом та 

іншими донорами, а також попередньо існуюче використання інших 

інструментів зовнішнього фінансування Союзу в Україні та загальна сума 

фінансового залучення Союзу;   

(14) європейська комісія повинна гарантувати, що макрофінансова допомога ЄС 

юридично та суттєво відповідає ключовим принципам і цілям, а також заходам, 

які вживаються в різних сферах зовнішньої діяльності й інших відповідних 

сфер політики Союзу; 

(15) макрофінансова допомога ЄС повинна підтримувати зовнішню політику Союзу 

щодо України. Європейська комісія й Європейська служба зовнішньої 

діяльності мають тісно співпрацювати під час усієї операції з надання 

макрофінансової допомоги для координації та забезпечення узгодженості 
зовнішньої політики Союзу; 

  



(16) макрофінансова допомога ЄС має підтримувати прихильність України до 

спільних із Союзом цінностей, включаючи демократію, верховенство права, 

належне врядування, повагу до прав людини, сталий розвиток і зниження рівня 

бідності, а також відданість принципам відкритої, справедливої і заснованої на 

правилах торгівлі; 

(17)  передумовою для надання Союзом макрофінансової допомоги Україні має 

бути дотримання в Україні ефективних демократичних механізмів, зокрема 

багатопартійної парламентської системи, верховенства права, а також 

гарантування дотримання прав людини. Крім того, конкретні цілі 

макрофінансової допомоги Союзу мають посилити ефективність, прозорість і 

підзвітність систем управління державними фінансами та сприяти структурним 

реформам, спрямованим на підтримку сталого та інклюзивного зростання, 

створення гідних робочих місць і фіскальної консолідації. Європейська комісія 

та Європейська служба зовнішньої діяльності повинні регулярно контролювати 

як виконання передумови, так і досягнення цих цілей; 

  



(18)  з метою забезпечення ефективного захисту фінансових інтересів Союзу, 

пов’язаних з наданням макрофінансової допомоги, Україна повинна вжити 

відповідних заходів щодо запобігання та боротьби з шахрайством, корупцією 

та будь-яким іншим порушеннями, пов’язаними із такою допомогою. Крім 

того, слід передбачити, щоб Європейська комісія здійснювала перевірки, 

Європейська Рахункова палата — аудит, а Європейська прокуратура 

виконувала свої повноваження; 

(19) надання макрофінансової допомоги Союзом не порушує повноважень 

Європейського парламенту та Європейської ради як бюджетних органів;  

(20) суми резервів, необхідних для макрофінансової допомоги Союзу, повинні 

відповідати бюджетним асигнуванням, передбаченим у багаторічній 
фінансовій програмі; 

(21) макрофінансовою допомогою Союзу має керувати Європейська комісія. Для 

того, щоб Європейський парламент і Європейська рада могли стежити за 

виконанням цього Рішення, Європейська комісія повинна регулярно 

інформувати їх про стан реалізації цієї допомоги та надавати їм відповідні 

документи; 

  



(22) з метою забезпечення єдиних умов виконання цього Рішення, Європейській 

комісії мають бути надані виконавчі повноваження. Ці повноваження мають 

здійснюватися відповідно до Регламенту (ЄС) № 182/2011 Європейського 
парламенту і Європейської ради1; 

(23) макрофінансова допомога ЄС обумовлена економічною політикою, що має 

бути зазначено в Меморандумі про взаєморозуміння. З метою забезпечення 

однакових умов для надання допомоги та з міркувань ефективності, 

Європейська комісія має бути уповноважена вести переговори щодо таких 

умов з українською владою  під наглядом комітету представників держав-

членів ЄС згідно з Регламентом (ЄС) № 182/2011. Відповідно до цього 

Регламенту дорадча процедура, як правило, повинна застосовуватися в усіх 

випадках, крім передбачених цим Регламентом. Враховуючи потенційно 

суттєві наслідки допомоги у розмірі понад 90 мільйонів євро, для операцій, які 

перевищують цей обсяг, доцільно застосовувати експертну процедуру, як 

зазначено у Регламенті (ЄС) № 182/2011. Враховуючи розмір макрофінансової 

допомоги Союзу Україні, до ухвалення Меморандуму про взаєморозуміння, а 

також до будь-якого зменшення, призупинення чи скасування цієї допомоги 

застосовується експертна процедура; 

  

                                              
1 Регламент Європейського парламенту і Ради (ЄС) № 182/2011 від 16 лютого 

2011 року про встановлення правил і загальних принципів щодо механізмів 
контролю державами-членами здійснення Комісією виконавчих повноважень 
(ОВ L 55, 28.2.2011, с. 13). 



(24) оскільки мета цього Рішення, а саме надання екстреної макрофінансової 

допомоги Україні для підтримки, зокрема, її економічної стійкості та 

стабільності, не може бути достатньою мірою досягнута державами-членами 

ЄС, але через свої масштаби та наслідки натомість може доцільніше бути 

досягнута на рівні Союзу, то саме Союз може вживати заходів відповідно до 

принципу субсидіарності, викладеного у статті 5 Договору про Європейський 

Союз (ДЄС). Відповідно до принципу пропорційності, викладеного у цій 

статті, це Рішення не виходить за межі необхідного для досягнення поставленої 

мети; 

(25) з огляду на невідкладність, викликану винятковими обставинами, 

спричиненими пандемією COVID-19 та пов’язаними з нею економічними 

наслідками, доцільним вважається передбачити виняток із восьмитижневого 

періоду, зазначеного у статті 4 Протоколу № 1 про роль національних 

парламентів у Європейському Союзі, доданого до ДЄС, до Договору про 

функціонування Європейського Союзу та до Договору про створення 

Європейського співтовариства з атомної енергії; 

(26) з метою забезпечення швидкого застосування заходів, передбачених цим 

Рішенням, це Рішення має терміново набути чинності на наступний день після 

його опублікування в «Офіційному віснику Європейського Союзу», 

УХВАЛИЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ: 

  



Стаття 1 

1. Союз надасть Україні макрофінансову допомогу в розмірі до 1,2 мільярда євро 

(далі — макрофінансова допомога ЄС) з метою підтримки економічної 

стабілізації України та реалізації порядку денного суттєвих реформ. Повний 

обсяг макрофінансової допомоги Союзу надається Україні у вигляді позик. 

Видача Союзом макрофінансової допомоги залежить від схвалення бюджету 

Союзу на відповідний рік Європейським парламентом і Європейською радою. 

Допомога сприятиме покриттю потреб України щодо платіжного балансу, 

визначених у програмі МВФ. 

2. Для фінансування макрофінансової допомоги Союзу Європейська комісія 

наділяється повноваженнями позичати від імені Союзу необхідні кошти на 

ринках капіталу або у фінансових установ та кредитувати Україну позиченими 

коштами. Максимальний середній термін погашення кредитів становить 15 

років. 

  



3. Європейська комісія керує наданням Союзом макрофінансової допомоги 

відповідно до угод або домовленостей, досягнутих між МВФ та Україною, а 

також відповідно до ключових принципів та цілей економічних реформ, 

викладених в Угоді про асоціацію, включаючи ПВ ЗВТ, погоджених у рамках 

ЄПС. 

Європейська комісія регулярно інформує Європейський парламент та 

Європейську раду про кроки щодо реалізації виділеної Союзом 

макрофінансової допомоги, включаючи її виплати, і надає цим установам 

відповідні документи в установлений термін. 

4. Макрофінансова допомога надається Союзом протягом 12 місяців, починаючи 

з першого дня після набрання чинності Меморандумом про взаєморозуміння, 
зазначеним у статті 3(1). 

5. Якщо потреби України у фінансуванні суттєво зменшуються протягом періоду 

виплати Союзом макрофінансової допомоги порівняно з початковими 

прогнозами, Європейська комісія, діючи відповідно до процедури перевірки, 

зазначеної у статті 7(2), зменшує суму допомоги, призупиняє її надання чи 

скасовує її. 

  



Стаття 2 

1. Передумовою для надання Союзом макрофінансової допомоги є дотримання 

Україною ефективних демократичних механізмів, зокрема багатопартійної 

парламентської системи, верховенства права, а також гарантії дотримання прав 

людини. 

2. Європейська комісія та Європейська служба зовнішніьої діяльності 

контролюють виконання передумови, викладеної в параграфі 1, протягом 

усього циклу надання Союзом макрофінансової допомоги.  

3. Параграфи 1 і 2 цієї статті застосовуються відповідно до Рішення Європейської 

ради 2010/427/ЄС1. 

Стаття 3 

1. Відповідно до експертної процедури, зазначеної в статті 7(2), Європейська 

комісія погоджує з українськими органами влади чітко визначену економічну 

політику та фінансові умови, від яких буде залежати надання Союзом 

макрофінансової допомоги, зосереджуючись на структурних реформах і міцних 

державних фінансах. Ця економічна політика та фінансові умови повинні бути 

викладені в Меморандумі про взаєморозуміння, який включатиме часові межі 

виконання цих умов. Економічна політика та фінансові умови, викладені в 

Меморандумі про взаєморозуміння, повинні відповідати угодам або 

домовленостям, зазначеним у статті 1(3), включаючи програми 

макроекономічного коригування та програми структурних реформ, які 

запроваджуються Україною за підтримки МВФ.  

  

                                              
1 Рішення Європейської ради 2010/427/ЄС від 26 липня 2010 року про створення 

організації та діяльність Європейської служби зовнішніх справ (ОВ L 201, 
3.8.2010, с. 30). 



2. Умови, зазначені в пункті 1, мають на меті, зокрема, підвищити ефективність, 

прозорість і підзвітність систем управління державними фінансами в Україні 

також для використання макрофінансової допомоги Союзу. При розробці 

політичних заходів також належним чином враховується прогрес у взаємному 

відкритті ринку, розвитку заснованої на правилах справедливої торгівлі й 

інших пріоритетних напрямах у контексті зовнішньої політики Союзу. 

Європейська комісія регулярно контролює прогрес у досягненні цих цілей. 

3. Детальні фінансові умови макрофінансової допомоги Союзу встановлюються в 

угоді про позику, яка укладається між Європейською комісією та Україною.  

4. Європейська комісія регулярно перевіряє, щоб впевнитися, чи продовжується 

виконання умов, зазначених у статті 4(3), в тому числі, відповідність 

економічної політики України цілям надання макрофінансової допомоги 

Союзу. З метою такої перевірки Європейська комісія узгоджує свої дії з МВФ і 

Світовим банком, а також, за необхідності, з Європейським парламентом і 

Європейською радою. 

  



Стаття 4 

1. Відповідно до умов, зазначених у параграфі 3, макрофінансова допомога ЄС 

надається Європейською комісією двома рівними частинами, кожна з яких 

являє собою позику. Терміни виплати кожної частини встановлюються в 

Меморандумі про взаєморозуміння.  

2. Суми макрофінансової допомоги Союзу у формі позик надаються за 

необхідності відповідно до Регламенту (ЄС) 2021/947.  

3. Європейська комісія ухвалює рішення про надання коштів у разі виконання 

таких умов: 

(a) передумови, зазначеної у статті 2(1); 

(b) задокументованого постійного задовольняючого впровадження 

безумовної кредитної угоди МВФ; 

  



(c) впровадження належним чином економічної політики та фінансових 

умов, погоджених у Меморандумі про взаєморозуміння. 

Надання другої частини допомоги за звичайних умов не має відбутися раніше, 

ніж через три місяці після надання першої частини.  

4. Якщо умови, зазначені в першому підпункті параграфа 3, не виконуються, 

Європейська комісія тимчасово призупиняє або скасовує виплату виділеної 

Союзом макрофінансової допомоги. В таких випадках вона інформує 

Європейський парламент і Європейську раду про причини призупинення або 

скасування.  

5. Виділена Союзом макрофінансова допомога надається Національному банку 

України. Відповідно до положень, які мають бути узгоджені в Меморандумі 

про взаєморозуміння, включаючи підтвердження залишкових потреб у 

бюджетному фінансуванні, кошти Союзу можуть бути перераховані 

Міністерству фінансів України як кінцевому бенефіціару.  

  



Стаття 5 

1. Операції із запозичення і кредитування, пов’язані з виділеною Союзом 

макрофінансовою допомогою, здійснюються в євро з використанням однієї 

дати валютування, не залучають Союз до зміни строків погашення та не 

піддають Союз жодному ризику при обміні валют чи відсотковій ставці, чи 

будь-якому іншому комерційному ризику. 

2. Якщо обставини дозволяють, і якщо цього вимагає Україна, Європейська 

комісія може вжити заходів, необхідних для включення до умов і положень 

надання кредиту пункту про дострокове погашення, та включення аналогічного 

пункту до умов і положень операцій із запозичень.  

3. Якщо обставини дозволяють покращити відсоткову ставку за кредитом і якщо 

цього вимагає Україна, Європейська комісія може ухвалити рішення про 

рефінансування повного обсягу або частини своїх початкових запозичень, або 

може реструктуризувати відповідні фінансові умови. Операції з 

рефінансування або реструктуризації здійснюються відповідно до параграфів 1 

і 4 та не призводять до продовження строку погашення відповідних позик або 

збільшення суми непогашеного капіталу на дату рефінансування або 

реструктуризації. 

  



4. Усі витрати, понесені Союзом та пов’язані з операціями із запозичень і 

кредитування відповідно до цього Рішення, покладаються на Україну. 

5. Європейська комісія інформує Європейський парламент і Європейську раду 

про хід здійснення операцій, зазначених у параграфах 2 і 3. 

Стаття 6 

1. Виділена Союзом макрофінансова допомога реалізується відповідно до 

Регламенту (ЄС, Євратом) 2018/1046 Європейського парламенту та 

Європейської ради 1.  

2. Макрофінансова допомога ЄС здійснюється під прямим керівництвом.  

3. Угода про позику, зазначена у статті 3(3), містить усі положення, викладені 

далі:  

(a) забезпечення регулярних перевірок Україною того, що надане із 

загального бюджету Союзу фінансування було використане належним 

чином, вживання нею відповідних заходів для запобігання порушенням і 

шахрайству та, у разі потреби, вживання юридичних заходів для 

стягнення будь-яких незаконно привласнених коштів, наданих за цим 

Рішенням; 

  

                                              
1 Регламент (ЄС, Євратом) 2018/1046 Європейського парламенту та Європейської ради 

від 18 липня 2018 року про фінансові правила, що застосовуються до загального 
бюджету Союзу, про внесення змін до регламентів (ЄС) № 1296/2013, (ЄС) № 
1301/2013, (ЄС) № 1303/2013, (ЄС) № 1304/2013, (ЄС) № 1309/2013, (ЄС) № 
1316/2013, (ЄС) № 223/2014, (ЄС) № 283/2014 та Рішення № 541/2014/ЄС і скасуванню 
Регламенту (ЄК, Євратом) № 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018, с. 1). 



(b) забезпечення захисту фінансових інтересів Союзу, зокрема передбачення 

конкретних заходів щодо запобігання та боротьби з шахрайством, 

корупцією та будь-якими іншими порушеннями, що впливають на 

макрофінансову допомогу ЄС, відповідно до Регламентів Європейської 

ради (ЄК, Євратом) № 2988/951 і (Євратом, ЄК) № 2185/962, Регламенту 

(ЄС, Євратом) № 883/2013 Європейського парламенту та Європейської 

ради3, і щодо держав-членів ЄС, які беруть участь у посиленій співпраці з 

Європейською прокуратурою, Регламенту Європейської ради (ЄС) 

2017/19394;  

(c) пряме уповноваження Європейського бюро протидії шахрайству 

проводити розслідування, в тому числі перевірки та інспекції на місці 
включно з цифровими криміналістичними операціями та опитуваннями;  

(d) пряме уповноваження Європейської комісії або її представників 

здійснювати перевірки, включаючи перевірки та інспекції на місцях;  

(e) пряме уповноваження Європейської комісії і Європейської Рахункової 

палати здійснювати аудити протягом і після терміну надання 

макрофінансової допомоги ЄС, включаючи аудит документів і аудити на 

місцях, зокрема, оперативні оцінки; 

  

                                              
1 Регламент Європейської ради (ЄК, Євратом) № 2988/95 від 18 грудня 1995 року 

про захист фінансових інтересів Європейських Співтовариств (OВ L 312, 
23.12.1995, с. 1). 

2 Регламент Європейської ради (Євратом, ЄС) № 2185/96 від 11 листопада 1996 
року про перевірки та інспекції на місці, які здійснюються Європейською 
комісією з метою захисту фінансових інтересів Європейських Співтовариств 
від шахрайства й інших порушень (OВ L 292, 15.11.1996, с. 2). 

3 Регламент (ЄС, Євратом) № 883/2013 Європейського парламенту та 
Європейської ради від 11 вересня 2013 року про розслідування, які проводить 
Європейське бюро протидії шахрайству (OLAF), та про скасування Регламенту 
(ЄС) № 1073/1999 Європейського парламенту та Європейської ради та 
Регламенту Європейської ради (Євратом) № 1074/1999 (OВ L 248, 18.9.2013, с. 
1). 

4 Регламент Європейської ради (ЄС) 2017/1939 від 12 жовтня 2017 року про 
запровадження посиленої співпраці щодо створення Європейської прокуратури 
(OВ L 283, 31.10.2017, с. 1). 



(f) забезпечення права Союзу вимагати дострокового погашення позики, 

якщо було встановлено, що Україна вчинила будь-які шахрайські, 

корупційні чи інші протизаконні дії щодо управління макрофінансовою 
допомогою ЄС, які завдають шкоди фінансовим інтересам Союзу;  

(g) забезпечення сплати Україною всіх витрат, понесених Союзом та 

пов’язаних з операціями із запозичення і кредитування відповідно до 

цього Рішення. 

4. Перед наданням макрофінансової допомоги ЄС Європейська комісія за 

допомогою оперативної оцінки перевіряє надійність фінансових домовленостей 

України, адміністративних процедур і механізмів внутрішнього та зовнішнього 

контролю, пов'язаних з цією допомогою. 

  



Стаття 7 

1. Європейській комісії допомагає комітет. Цей комітет має бути комітетом у 

розумінні Регламенту (ЄС) № 182/2011. 

2. У разі посилання на цей параграф застосовується стаття 5 Регламенту (ЄС) № 

182/2011. 

Стаття 8 

1. До 30 червня кожного року Європейська комісія подає Європейському 

парламенту та Європейській раді звіт про впровадження цього Рішення за 

попередній рік, включаючи оцінку його впровадження. Цей звіт: 

(a) аналізує прогрес, досягнутий у реалізації макрофінансової допомоги ЄС; 

(b) оцінює економічну ситуацію та перспективи України, а також прогрес, 

досягнутий у здійсненні програмних заходів, зазначених у статті 3(1); 

  



(c) виявляє зв’язок між умовами економічної політики, викладеними в 

Меморандумі про взаєморозуміння, поточними економічними та 

фіскальними показниками України та рішеннями Європейської комісії 
про надання частин макрофінансової допомоги ЄС. 

2. Не пізніше ніж через 2 роки з моменту закінчення терміну дії кредитної лінії, 

зазначеного у статті 1(4), Європейська комісія надає Європейському 

парламенту та Європейській раді заключний звіт з оцінкою результатів та 

ефективності виділеної Союзом макрофінансової допомоги й оцінки ступеня 

досягнення нею поставлених цілей. 

Стаття 9 

Це Рішення набуває чинності на наступний день після його опублікування в 

«Офіційному віснику Європейського Союзу».  

Підписано ... , 

Від імені Європейського парламенту    Від імені Європейської ради  

Голова  Голова     
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