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ГРУПА ПОСЛІВ G7 З ПІДТРИМКИ РЕФОРМ В УКРАЇНІ 
ПРІОРИТЕТИ НА 2023 РІК 

 
 
 
 

На саміті 2015 року в Ельмау лідери країн G7 доручили своїм Послам у Києві створити групу підтримки України, 
покликану просувати процес реформ в Україні. З моменту свого створення Група Послів G7 підтримує процес реформ в 
Україні, співпрацюючи з українським урядом, парламентом, громадянським суспільством, бізнесом, експертами та 
ширшим міжнародним співтовариством. 

 
З моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року держави-члени G7 рішуче 

засудили невиправдану та незаконну агресивну війну Росії проти України та надали дипломатичну, військову, фінансову 
та гуманітарну підтримку Україні у захисті її незалежності, суверенітету, територіальної цілісності, у її зусиллях щодо 
забезпечення мирного, процвітаючого та демократичного майбутнього, та у її потугах зі стримування майбутньої 
російської агресії. 

 
Агресивна війна з боку Росії має далекосяжні наслідки та ставить нові виклики, такі як відбудова України, 

притягнення до відповідальності за воєнні злочини, вчинені в Україні, відшкодування збитків та зміцнення системи 
оборони та безпеки. Тому, визнаючи необхідність гнучкого реагування у світлі триваючої війни, Група Послів Великої 
сімки – на додаток до продовження виконання своїх основних обов’язків щодо підтримки реформ в Україні – 
працюватиме над наданням скоординованих порад і допомоги у розв’язанні нових проблем, що виникають через війну. 

 
Без сумніву, 2023 рік стане критичним для майбутнього України. Група Послів G7 з підтримки реформ від імені 

народів наших країн, які віддані захисту свободи, демократії, верховенству права та правам людини, продовжуватиме 
підтримувати процес реформ в Україні та зміцнювати стійкість її народу, який зіткнувся з екзистенційною загрозою з 
початку повномасштабного вторгнення Росії. 

 
 
 



У 2023 році Група Послів G7 буде дотримуватись наступних пріоритетів:  
 
■ ЕКОНОМІЧНЕ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК 
 
●Тверда підтримка України у забезпеченні її негайної та 
довгострокової фінансової стабільності та відновлення, а також у 
зміцненні демократичних інститутів, верховенства права та 
антикорупційних заходів відповідно до її європейського шляху; 
●Спираючись на політичну домовленість, досягнуту в рамках G7 у 
грудні 2022 року щодо міжвідомчої донорської координаційної 
платформи, призначений високопоставлений представник уряду 
повинен здійснювати нагляд за створенням платформи та 
поточними координаційними зусиллями, починаючи з січня 2023 
року. Метою має бути координація підтримки, забезпечення 
прозорості фінансування; підтримка сталого, стійкого, 
інклюзивного, гендерно-орієнтованого та "зеленого" відновлення 
економіки на основі конкретних, вимірюваних, досяжних, 
актуальних та обмежених у часі (SMART) цілей;  
●Координація зусиль для подальшої підтримки українського 
експорту до країн світу, зокрема в частині заходів зі сприяння 
торгівлі (таких як лібералізація торгівлі або спрощення процедур 
при перетині кордону), а також шляхом покращення логістики, 
наприклад, шляхом підтримки відновлення пошкодженої та 
зруйнованої інфраструктури та інвестицій у більш ефективну 
інфраструктуру з метою забезпечення стабільної торгівлі зерном та 
іншими товарами; 
●Покращення корпоративного управління державними 
підприємствами та банками відповідно до рекомендацій ОЕСР. 
 
■ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ЧЕРЕЗ 
ПОВНОМАСШТАБНЕ ВТОРГНЕННЯ РОСІЇ 
 
●Сприяння у забезпеченні гуманітарного реагування в Україні на 
національному та місцевому рівнях для підтримки цивільного 
населення як основи для відновлення та відбудови, особливо 
енергетичної інфраструктури; 
●Співпраця з Україною для притягнення до відповідальності за 
воєнні злочини та інші звірства, скоєні в Україні, і підтримка України 
в отриманні компенсацій за руйнування та збитки, завдані 
незаконним вторгненням Росії; 
●Підтримка зусиль України щодо справедливого миру, 
відновлення її територіальної цілісності та захисту суверенітету; 
●Допомога Україні в реінтеграції деокупованих територій і людей, 
які постраждали від війни (включно, але не обмежуючись 
внутрішньо переміщеними особами та евакуйованими за кордон) 
через прозорі процедури відповідно до принципу верховенства 
права. 
 
 
 

 
■ СУДОВА РЕФОРМА ТА РЕФОРМА СИСТЕМИ ПРАВООХОРОННИХ 
ОРГАНІВ 
 
【СУДОВА РЕФОРМА】 
●Продовження втілення цілей Дорожньої карти судової та 
антикорупційної реформ, продовження зусиль щодо 
реформування судової системи, а також запобігання та боротьби з 
корупцією в судовій системі; забезпечення належної реалізації 
реформ Вищої ради правосуддя та ефективної та безперешкодної 
роботи Етичної ради; 
●Забезпечення ефективної роботи Конкурсної комісії з добору 
кандидатів на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України (ВККС), підготовка фундаменту для роботи 
перезавантаженої ВККС, яка має широку суспільну довіру та 
заповнює вакансії суддів кваліфікованими та незалежними 
кандидатами; 
●Забезпечення нової прозорої та конкурентної процедури відбору 
суддів Конституційного Суду України зі значною роллю незалежних 
експертів у перевірці доброчесності та подальше вдосконалення 
його Регламенту. 
【СИСТЕМА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ】 
●Продовження реформування українських правоохоронних 
органів відповідно до міжнародних стандартів, включаючи 
посилення співпраці та обміну інформацією між установами; 
●Подальше реформування Офісу Генерального прокурора та 
Державного бюро розслідувань  у рамках підтримки ефективної 
співпраці між правоохоронними органами, а також, коли 
дозволяють умови, Служби безпеки України; 
●Належний контроль за вогнепальною зброєю, яка була широко 
розповсюджена серед населення під час війни. 
 
■ ЕФЕКТИВНЕ ВРЯДУВАННЯ ТА ІНСТИТУЦІЇ 
 
●Подальша відданість незворотній децентралізації і сильному 
місцевому самоврядуванню, включаючи всеохоплююче залучення 
муніципалітетів і регіонів під час відновлення та відбудови; 
●Запровадження та подальше поліпшення вдосконаленого 
виборчого кодексу, планування на післявоєнний період, а також 
удосконалення законодавства про парламентські правила та 
процедури та про фінансування політичних партій; 
●Реформи, спрямовані на зменшення надмірного економічного 
впливу на політику (олігархізму), особливо через посилення 
антимонопольного законодавства та демонополізацію; 
●Зміцнення свободи та незалежності ЗМІ, підтримка 
високоякісного та фінансово стабільного суспільного мовлення та 
посилення стійкості України до дезінформації. 
 
 

 
■ БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ 
 
●Підвищення ефективності, незалежності та доброчесності 
антикорупційних інституцій, зокрема Національного 
антикорупційного бюро України (НАБУ), Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури (САП) та Агентства з розшуку та 
менеджменту активів (АРМА), шляхом удосконалення 
законодавства та забезпечення своєчасного, прозорого та  
заснованого на заслугах порядку добору кандидатів на керівні 
посади; 
●Підтримка прийняття та виконання Державної антикорупційної 
програми реалізації Національної антикорупційної стратегії (з 
акцентом на секторах, важливих для післявоєнної відбудови, таких 
як будівництво, інфраструктура, економічне регулювання, митна 
політика, антимонопольна політика, а також правосуддя); 
●Подальше підвищення ефективності, незалежності та 
доброчесності НАБУ, САП та ВАКС, в тому числі шляхом 
удосконалення законодавства, щоб забезпечити ефективніше 
слідство та створити варту довіри історію розслідувань та 
засуджень за корупцію на високому рівні; 
●Посилення роботи Національного агентства з питань запобігання 
корупції, з особливим акцентом на підтримці негайного 
відновлення системи електронного декларування майна та 
контролю за політичними фінансами; 
●Збереження прогресу, досягнутого Україною у зменшенні корупції 
у державних закупівлях, шляхом підтримки розширення та 
систематизації стандартизованих процедур закупівель та 
платформ електронних закупівель, а також заохочення зменшення 
випадків неконкурентних державних закупівель. 
 
■ РЕФОРМУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ ТА ПЕРЕХІД ДО 
"ЗЕЛЕНОЇ" ЕКОНОМІКИ 
 
●Впровадження реформ в енергетичному секторі, які сприяють 
залученню інвестицій, демонополізації та прозорості, 
забезпечуючи при цьому незалежність енергетичних та ядерних 
регуляторів; 
●Реформи та дії, які підтримують внесок України у глобальні дії 
щодо зміни клімату, включно з декарбонізацією, розвитком чистої 
енергетики, справедливим відходом від викопних видів палива та 
підвищенням енергоефективності; 
●Вивчення нових енергетичних секторів, таких як 
(зелені) водневі технології та відновлювані 
джерела енергії, які зміцнюють енергетичну 
незалежність та створюють нові джерела для 
експорту енергоносіїв; 
●Підтримка України в її зусиллях із забезпечення 
ядерної та радіаційної безпеки та захищеності.


