РОЗДІЛ VI: ФІНАНСОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
ТА ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО БОРОТЬБИ ІЗ ШАХРАЙСТВОМ*
Стаття 453
Україна отримує фінансову допомогу через відповідні механізми та інструменти
фінансування ЄС. Така фінансова допомога сприятиме досягненню цілей цієї Угоди та
надаватиметься відповідно до нижченаведених статей цієї Угоди.
Стаття 454
Основні принципи фінансової допомоги передбачені у відповідних регламентах ЄС щодо
фінансових інструментів.
Стаття 455
Пріоритетні сфери надання фінансової допомоги ЄС, погоджені Сторонами, визначаються
у відповідних індикативних програмах, що відображають погоджені пріоритети політики.
Попередні обсяги допомоги, закріплені в цих індикативних програмах, враховують
потреби України, галузеві спроможності та прогрес у здійсненні реформ.
Стаття 456
З метою забезпечення оптимального використання наявних ресурсів Сторони докладають
зусиль, щоб допомога ЄС використовувалася у тісному співробітництві та координації з
іншими країнами-донорами, організаціями-донорами та міжнародними фінансовими
інституціями й відповідно до міжнародних принципів надання ефективної допомоги.
Стаття 457
Основні правові, адміністративні й технічні засади фінансової допомоги встановлюються
у рамках відповідних угод між Сторонами.
Стаття 458
Рада асоціації отримує інформацію про прогрес і застосування фінансової допомоги та її
вплив на досягнення цілей цієї Угоди. Із цією метою компетентні органи Сторін на
постійній та взаємній основі здійснюють відповідний моніторинг та оцінку інформації.

Стаття 459
1.
Сторони здійснюють допомогу згідно з принципами належного фінансового
управління та співробітничають у сфері захисту фінансових інтересів України та ЄС, як це
визначено в Додатку XLIIІ до цієї Угоди. Сторони вживають ефективних заходів з метою
попередження та боротьби із шахрайством, корупцією та іншою нелегальною діяльністю,
inter alia шляхом взаємної адміністративної допомоги та спільної правової підтримки у
сферах, охоплених цією Угодою.
2.
Із цією метою Україна також поступово приводить національне законодавство у
відповідність до положень, викладених у Додатку XLIV до цієї Угоди.
3. Додаток XLIIІ до цієї Угоди поширюється на будь-яку подальшу угоду чи фінансовий
документ, що укладається між Сторонами, а також будь-який інший фінансовий документ
ЄС, з яким Україна може бути пов’язана, без шкоди для будь-яких інших додаткових
положень, які охоплюють аудит, перевірки на місцях, інспекції, контроль та заходи
протидії шахрайству, inter alia такі, що здійснюються Управлінням з питань запобігання
зловживанням та шахрайству (OLAF) та Європейським судом аудиторів (ЄСА).

