
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРАВОСУДДЯ
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щодо проекту Постанови про Звернення Верховної Ради України до Ради 
ЄС, Європейського Парламенту, Європейської Комісії та Кабінету 

Міністрів України з метою скасування ввізного мита, зборів та інших 
платежів на продукцію походженням з України, тарифні квоти на яку були 
вичерпані з початку цього року українськими експортерами продовольчих 

товарів різних груп згідно Угоди про Повну та всеохоплюючу 
зону вільної торгівлі між Україною та ЄС 
(реєстр. № 6597 від 20 червня 2017 року)

Комітет з питань правової політики та правосуддя розглянув на своєму 
засіданні 4 квітня 2018 року (протокол № 68) на відповідність Конституції 
України проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до Ради ЄС, 
Європейського Парламенту, Європейської Комісії та Кабінету Міністрів України 
з метою скасування ввізного мита, зборів та інших платежів на продукцію 
походженням з України, тарифні квоти на яку були вичерпані з початку цього 
року українськими експортерами продовольчих товарів різних груп згідно Угоди 
про Повну та всеохоплюючу зону вільної торгівлі між Україною та ЄС (реєстр. 
№ 6597 від 20 червня 2017 року), поданий народним депутатом України 
Вілкулом О.Ю. (далі -  проект Постанови).

Згідно з пояснювальною запискою «метою проекту Постанови є Звернення 
Верховної Ради України до Ради ЄС, Європейського Парламенту, Європейської 
Комісії та Кабінету Міністрів України з метою збільшення тарифних квот на 
продукцію, які були вичерпані з початку року українськими експортерами 
продовольчих товарів різних груп згідно Угоди про Повну та всеохоплюючу 
зону вільної торгівлі між Україною та ЄС».

Для досягнення цієї мети автором проекту Постанови пропонується 
звернутись до Ради ЄС, Європейського Парламенту, Європейської Комісії та 
Кабінету Міністрів України із закликом ухвалити відповідну законодавчу 
ініціативу щодо скасування ввізного мита, зборів та інших платежів на 
продукцію походженням з України, тарифні квоти на яку були вичерпані з



початку 2017 року українськими експортерами продовольчих товарів різних груп 
згідно Угоди про Повну та всеохоплюючу зону вільної торгівлі між Україною та 
Європейським Союзом.

Разом з тим Кабінету Міністрів України пропонується напрацювати 
спільно з представниками Європейської Комісії відповідну законодавчу 
ініціативу щодо скасування ввізного мита, зборів та інших платежів на зазначену 
сільськогосподарську продукцію походженням з України.

Вирішуючи питання про відповідність проекту Постанови положенням 
Конституції України, Комітет виходить з такого.

У Конституції України визначається, що Україна є правовою державою 
(стаття 1), органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої 
повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів 
України (частина друга статті 6).

Згідно Конституції України Верховна Рада України -  єдиний орган 
законодавчої влади в Україні (стаття 75), який приймає закони, постанови та інші 
акти більшістю від її конституційного складу, крім випадків, передбачених 
Конституцією (стаття 91). Закони та інші нормативно-правові акти приймаються 
на основі Конституції України і повинні відповідати їй (частина друга статті 8).

Основним Законом України до повноважень Кабінету Міністрів України 
віднесено, зокрема, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, 
виконання Конституції і законів України, актів Президента України, а також 
організація і забезпечення здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, 
митної справи (пункти перший та восьмий статті 116).

Відповідно до частини першої та другої статті 113 Основного Закону 
України, Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів 
виконавчої влади, який є відповідальним перед Президентом України і 
Верховною Радою України, підконтрольним і підзвітним Верховній Раді України 
у межах, передбачених Конституцією України.

Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією 
України та законами України, указами Президента України та постановами 
Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів 
України (частина третя статті 113 Основного Закону України).

Угода 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) -  ратифікована Україною 
16 вересня 2014 року.

Згідно цієї Угоди однією із цілей асоціації є запровадження умов для 
посилених економічних та торговельних відносин, які вестимуть до поступової 
інтеграції України до внутрішнього ринку ЄЄ.

Положення Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄЄ вміщені в 
розділ IV «Торгівля і питання пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄЄ.



Відповідно до Конституції України чинні міжнародні договори України, 
згода на обов’язковість яких дана Верховною Радою України, є частиною 
національного законодавства України (стаття 9).

Враховуючи викладене, Комітет дійшов висновку, що проект Постанови 
Верховної Ради України про Звернення Верховної Ради України до Ради ЄС, 
Європейського Парламенту, Європейської Комісії та Кабінету Міністрів України 
з метою скасування ввізного мита, зборів та інших платежів на продукцію 
походженням з України, тарифні квоти на яку були вичерпані з початку цього 
року українськими експортерами продовольчих товарів різних груп згідно Угоди 
про Повну та всеохоплюючу зону вільної торгівлі між Україною та ЄС (реєстр. 
№ 6597 від 20 червня 2017 року), поданий народним депутатом України
Вілкулом О.Ю., не суперечить положенням Конституції України.
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