
ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Наказ Міністерства з питань  

стратегічних галузей промисловості України 

_____________ № ___________ 

 

ПЛАН РОБОТИ 

Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України 

на 2021 рік 
 

п/п Назва заходу 

Відповідальний 

виконавець/ 

співвиконавець 

Строк 

виконання 
Індикатор виконання 

 

1.  Розроблення та затвердження проєкту Стратегії 

розвитку оборонно-промислового комплексу 

України 

Іващенко В. В. 

 

Міноборони 

Федерація роботодавців 

України 

Федерація професійних 

спілок України 

Торгово-промислова палата 

України 

Рада підприємців при 

Кабінеті Міністрів України  

Мінекономіки 

Державне космічне агентство 

України 

Березень Рішення РНБО введене в дію 

Указом Президента України 

2.  Розроблення законопроєкту щодо перетворення 

державних унітарних підприємств космічної 

галузі в акціонерні товариства 

Коваленко Т. В. 

 

Державне космічне агентство 

України 

Березень Подання до Верховної Ради 

України проєкту закону 

3.  Розроблення проєкту Закону України “Про 

затвердження Загальнодержавної цільової 

науково-технічної космічної програми України на 

2021-2025 роки” 

Коваленко Т. В. Квітень Подання до Верховної Ради 

України проєкту закону 
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4.  Розроблення і подання проєкту розпорядження 

Кабінету Міністрів України “Про схвалення 

Стратегії розвитку цифрової інфраструктури 

стратегічних галузей промисловості, оборонно-

промислового комплексу України” та Плану 

заходів, щодо реалізації Стратегії на період до 

2025 року 

Коваленко Т. В. 

 

Підприємства/ 

Установи/Організації 

Квітень Подання до Кабінету Міністрів 

України проєкту розпорядження 

5.  Розроблення та реалізація концепції 

імпортозаміщення щодо зменшення залежності 

від імпортних виробів та комплектувальних 

виробів, збільшення виробничих потужностей та 

розвитку сучасних технологій в оборонно-

промисловому комплексі 

Заступник Міністра 

Петровський Ю. О. 

Іващенко В. В. 

Коваленко Т. В. 

Травень Активізація роботи Міжвідомчої 

координаційної Комісії із 

імпортозаміщення. Внесення змін 

до Положення про Комісію 

6.  Стимулювання діяльності національного 

товаровиробника, в тому числі шляхом 

застосування механізмів публічних закупівель 

Петровський Ю. О. 

Заступник Міністра 

 

Мінекономіки 

Червень Внесення змін до Закону України 

“Про публічні закупівлі” та 

відповідні рішення Кабінету 

Міністрів України 

7.  Збільшення долі українського компоненту в 

товарах, роботах і послугах, які закуповуються за 

рахунок держави, в тому числі під час здійснення 

інфраструктурних проектів, закупівлі продукції 

машинобудування тощо 

Заступник Міністра 

Коваленко Т.В. 

 

Федерація роботодавців 

України 

Український союз 

промисловців і підприємців 

Федерація професійних 

спілок України 

Торгово-промислова палата 

України 

народні депутати України 

Червень Прийняття законопроекту № 3739 

та внесення змін до Наказів 

Мінекономрозвитку. Забезпечення 

функціонування системи 

PROZORRO у відповідності до 

норм чинного законодавства 

8.  Осучаснення трудового законодавства та 

формування нової сучасної системи трудових 

відносин 

Заступник Міністра 

 

Мінсоцполітики 

Федерація роботодавців 

України 

Червень Внесення змін до Закону України 

“Трудовий Кодекс України” 



3 
 

 
  

Федерація професійних 

спілок України 

Український союз 

промисловців і підприємців 

9.  Впровадження дієвої системи фінансування 

дослідно-конструкторських робіт для розробки та 

виготовлення сучасних зразків зброї та озброєння 

для забезпечення потреб Збройних Сил України, 

інших військових формувань та розвитку експорту 

Заступник Міністра 

 

Червень Внесення змін до Закону України 

“Про оборонні закупівлі” та до 

відповідних рішень Уряду 

10.  Підтримка підприємств оборонно-промислового 

комплексу та космічної галузі, що мають унікальні 

розробки та технології, відновлення виробництв 

продукції, що має значний експортний потенціал 

для виготовлення сучасного 

високотехнологічного озброєння та сучасної 

ракетно-космічної техніки 

Іващенко В. В. 

Коваленко Т. В. 

І півріччя  Затвердження Державної цільової 

оборонної програми з реалізації в 

інтересах сектору безпеки і 

оборони України проєктів з 

виконання наукових досліджень і 

розробок, розробок нових 

технологій (в частині підтримки 

підприємств оборонно-

промислового комплексу через 

проведення наукових досліджень 

та науково-технічної діяльності);  

11.  Запровадження та забезпечення відповідності 

стандартам корпоративного управління, 

затвердженим Організацією економічного 

співробітництва та розвитку, на найбільших 

десяти державних підприємствах 

Іващенко В. В. 

Коваленко Т. В. 

Петровський Ю. О. 

Серпень Створення керуючих холдингових 

та холдингових компаній у ОПК, 

авіа, ракетобудуванні та у інших 

стратегічних галузях 

промисловості (у тому числі 

енергетичне машинобудування, 

титанова галузь) 

12.  Реформа підприємств оборонно-промислового 

комплексу, перепідпорядкування підприємств 

залежно від специфікації виробничої діяльності, 

оптимізація кількості органів управління; 

створення швидкого механізму переходу до 

корпоративної моделі управління; створення 

дієвих механізмів залучення інвестицій у галузь 

Іващенко В. В. 

Коваленко Т. В. 

Серпень Створення керуючих холдингових 

та холдингових компаній у ОПК, 

авіа, ракетобудуванні 
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13.  Підтримка підприємств оборонно-промислового 

комплексу та космічної галузі, що мають унікальні 

розробки та технології, відновлення виробництва 

продукції, що має значний експортний потенціал, 

сучасного високотехнологічного озброєння та 

ракетно-космічної техніки 

Коваленко Т. В. Серпень Подання до Верховної Ради 

України проєкту закону 

14.  Організація проведення огляду цифрової 

інфраструктури стратегічних галузей 

промисловості, оборонно-промислового 

комплексу України 

Коваленко Т. В. 

 

Підприємства/ 

Установи/Організації 

Листопад Висновок, щодо стану цифрової 

інфраструктури стратегічних 

галузей промисловості, оборонно-

промислового комплексу України 

15.  Імплементація міжнародних стандартів 

корпоративного управління в систему управління 

державними компаніями для збільшення їх рівня 

доходів та інвестиційної привабливості шляхом 

внесення змін до законодавства з метою 

удосконалення корпоративного управління 

юридичними особами, акціонером (засновником, 

учасником) яких є держава 

Іващенко В. В. 

Коваленко Т. В. 

Петровський Ю. О. 

Заступник Міністра 

Грудень Внесення змін до Закону України 

“Про управління об’єктами 

державної власності”; 

Внесення змін до рішень Уряду із 

цього питання 

16.  Поглиблення міждержавної співпраці в галузі 

оборонно-промислового комплексу, розвиток 

експортного потенціалу продукції національного 

виробника, а також залучення міжнародних 

компаній до інвестування у підприємства 

оборонно-промислового комплексу України; 

розвиток системи фінансової підтримки 

експортерів власного виробництва (пільгові умови 

отримання кредитів, інших банківських 

інструментів, підтримка покупців продукції 

національних виробників) 

Коваленко Т. В. 

Іващенко В. В. 

Петровський Ю. О. 

Заступник Міністра 

 

Грудень Збільшення обсягів випуску та 

реалізації продукції  

Розроблення проєкту Закону 

України “Про військово-технічне 

співробітництво” 

17.  Опрацювання питання подальшої реалізації 

проєкту створення Національної супутникової 

системи зв’язку “Либідь” 

Коваленко Т. В. Грудень Внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України відповідних 

пропозицій 
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18.  Розроблення та подання до Кабінету Міністрів 

України Плану дій щодо інтеграції України в 

Європейське космічне агентство, кінцевою метою 

якого є визначення повноправного членства 

України в ньому 

Коваленко Т. В. Грудень Подання до Кабінету Міністрів 

України проєкту постанови 

19.  Запровадження нових та розширення існуючих 

програм кредитної підтримки суб’єктів малого та 

середнього підприємництва 

Заступник Міністра 

Петровський Ю. О. 

Грудень ДІФКУ – активізація роботи. 

UNIDO – налагодження співпраці. 

МФО – реалізація “Green Deal” 

20.  Створення фіскальних, регуляторних та 

адміністративних умов для розвитку української 

промисловості, орієнтованої на виробництво 

високотехнологічної продукції 

Заступник Міністра 

 

Мінекономіки 

Грудень Активізація роботи ЕКА. Розробка 

та прийняття Закону України “Про 

внесення змін до 

Загальнодержавної програми 

розвитку високих наукоємних 

технологій до 2030 року” 

21.  Фіскальне стимулювання виробництва і реалізації 

нового виробничого обладнання на території 

України або його імпорту для виробничих потреб 

українських резидентів 

Заступник Міністра 

 

Федерація роботодавців 

України 

Український союз 

промисловців і підприємців 

Федерація професійних 

спілок України 

Торгово-промислова палата 

України 

Грудень Внесення змін до Податкового 

Кодексу України щодо зменшення 

ставки ПДВ до 7% на введення у 

експлуатацію нового 

промислового обладнання 

22.  Спрощення ведення промислової діяльності 

(дерегуляція), спрощення процедур підключення 

до інженерних (електро-, газо-, водопостачання) та 

транспортних мереж, отримання земельних 

ділянок під будівництво промислової  

інфраструктури 

Заступник Міністра Грудень Внесення змін до Кодексу про 

надра, рішень Кабінету Міністрів 

України, наказів відповідних 

ЦОВВ та відомчих актів (Рішень 

місцевих органів влади) 
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23.  Сприяння розвитку індустріальних парків як 

інвестиційних майданчиків з усією необхідною 

інженерно-технічною та транспортною 

інфраструктурою 

Петровський Ю. О. 

Коваленко Т. В. 

Заступник Міністра 

 

Мінекономіки 

Грудень Внесення змін до Закону України 

“Про індустріальні парки” та 

підзаконних нормативно-правових 

актів 

24.  Створення в Україні повного циклу виробництва 

товарів, критично необхідних в умовах, що 

становлять загрозу життю і здоров’ю громадян 

Заступник Міністра 

 

Мінекономіки 

МОЗ 

Грудень Розроблення та затвердження 

державної програми розвитку 

фармацевтичної галузі. 

Запровадження заходів із 

імпортозаміщення, у тому числі у 

хімічній промисловості 

25.  Перезавантаження системи соціального діалогу 

між працівником, роботодавцем та державою 

Заступник Міністра 

 

Федерація роботодавців 

України 

Федерація професійних 

спілок України 

Торгово-промислова палата 

України 

Рада підприємців при 

Кабінеті Міністрів України 

Грудень Внесення змін до законодавства 

України щодо зняття із 

роботодавця функції “податкового 

агенту”. Розробка і затвердження 

підзаконних актів 

26.  Участь у спільних міжурядових комісіях з питань 

співробітництва 

Петровський Ю. О. Впродовж  

року 

Надання пропозицій для 

формування проєктів протоколів; 

участь у експертних 

консультаціях; 

участь у Пленарних засіданнях 

комісій 

27.  Моніторинг виконання Угоди про асоціацію між 

Україною та Європейським Союзом та перегляд її 

Петровський Ю. О. Впродовж  

року 

Виконання Плану заходів з 

імплементації Угоди про асоціацію 

між Україною та Європейським 

Союзом в частині стратегічних 

галузей промисловості 
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28.  Розширення двостороннього та багатостороннього 

співробітництва з іноземними партнерами 

Петровський Ю. О. Впродовж  

року 

Проведення міжнародних 

зустрічей; 

забезпечення належного рівня 

взаємодії з іноземними 

представникам 

29.  Участь у міжнародних заходах, спрямованих на 

посилення торговельно-економічного 

співробітництва та покращення інвестиційної 

привабливості 

Петровський Ю. О. Впродовж  

року 

Участь у конференціях, семінарах, 

виставках, ярмарках; 

налагодження нових та 

закріплення існуючих зв’язків з 

міжнародними партнерами 

30.  Залучення міжнародної технічної допомоги (МТД) Петровський Ю. О. Впродовж  

року 

Опрацювання можливих напрямків 

отримання МТД 

31.  Покращення експортного потенціалу виробників          

у стратегічних галузях промисловості 

Петровський Ю. О. 

Заступник Міністра 

 

Впродовж  

року 

Здійснення заходів для розвитку 

експорту товарів стратегічних 

галузей промисловості 

Заходи спрямовані на формування політики, передбачені Положенням Мінстратегпрому 

(проєкти законів, указів Президента України, постанов і розпоряджень Уряду) 

32.  Розроблення проєкту Закону України “Про 

розроблення та виробництво військової техніки” 

Іващенко В. В. Лютий Подання до Верховної Ради 

України проєкту закону 

33.  Внесення змін до постанови КМУ від 10.03.2017 р. 

№ 142 “Деякі питання управління державними 

унітарними підприємствами та господарськими 

товариствами, у статутному капіталі яких більше 

50 відсотків акцій (часток) належать державі” 

Заступник Міністра 

Іващенко В. В. 

Лютий Подання до Кабінету Міністрів 

України проєкту постанови 

34.  Розроблення та подання на розгляд Кабінету 

Міністрів України нормативно-правових актів, 

необхідних для реалізації положень Закону 

України “Про оборонні закупівлі” 

Іващенко В. В. Лютий Розроблення проєктів нормативно-

правових актів Кабінету Міністрів 

України 

35.  Внесення змін до постанови КМУ від 10.03.2017 р. 

№ 143 “Деякі питання управління об'єктами 

державної власності” 

Заступник Міністра 

Іващенко В. В. 

Березень Подання до Кабінету Міністрів 

України проєкту постанови 
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36.  Розроблення та подання до Кабінету Міністрів 

України Державної цільової науково-технічної 

програми розвитку авіаційної промисловості на 

2021-2030 роки 

Коваленко Т. В. Березень Подання до Кабінету Міністрів 

України проєкту постанови 

37.  Розроблення проєкту Закону України “Про 

державну промислову політику” 

Заступник Міністра Березень Подання до Верховної Ради 

України проєкту закону 

38.  Подання на затвердження Раді національної 

безпеки і оборони України проєкту Стратегії 

розвитку оборонно-промислового комплексу 

України 

Іващенко В. В. Березень-

квітень 

Рішення Ради національної 

безпеки і оборони України, уведене 

в дію Указом Президента 

39.  Розроблення та подання Кабінету Міністрів 

України проєкту постанови Кабінету Міністрів 

України “Про затвердження порядку проведення 

огляду цифрової інфраструктури стратегічних 

галузей промисловості, оборонно-промислового 

комплексу України” 

Коваленко Т. В. 

 

Підприємства/ 

Установи/Організації 

Квітень Внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проєкту 

постанови 

40.  Пропозиції щодо внесення змін до Закону України 

“Про національну безпеку України” та інших актів 

законодавства на реалізацію стратегії 

національної безпеки 

Іващенко В. В. 

Коваленко Т. В. 

Квітень Розроблення, затвердження та 

внесення змін до Закону України 

“Про національну безпеку 

України” 

41.  Розроблення та подання до Кабінету Міністрів 

України проєкту розпорядження Кабінету 

Міністрів України щодо затвердження 

Національної космічної стратегії України до 2030 

року 

Коваленко Т. В. Квітень Подання до Кабінету Міністрів 

України проєкту розпорядження 

42.  Розроблення урядових нормативно-правових актів 

щодо механізмів цільового кредитування 

підприємств авіабудівної галузі; механізмів 

надання цільових фінансових преференцій 

вітчизняним суб’єктам авіаційної діяльності; 

субсидування лізингових платежів українським 

авіакомпаніям при придбанні авіатехніки 

вітчизняного виробництва 

Коваленко Т. В. Квітень Подання до Кабінету Міністрів 

України проєктів нормативно-

правових актів 
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43.  Розроблення проєкту Закону України “Про 

розвиток авіаційної промисловості України” (на 

заміну Закону України “Про розвиток 

літакобудівної промисловості” 

Коваленко Т. В. Травень Подання до Верховної Ради 

України проєкту закону 

44.  Розроблення та подання до Кабінету Міністрів 

України проєкту постанови “Про вдосконалення 

нормативного правового регулювання 

сертифікації продукції авіаційної промисловості” 

Коваленко Т. В. Травень Подання до Кабінету Міністрів 

України проєкту постанови 

45.  Розроблення та подання Кабінету Міністрів 

України проєкту постанови щодо внесення змін до 

Державної цільової програми утилізації 

компонентів рідкого ракетного палива (гептилу) 

на період до 2021 року 

Коваленко Т. В. Травень Внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проєкту 

постанови 

46.  Розроблення законопроєкту “Про внесення змін до 

Закону України “Про космічну діяльність” 

Коваленко Т. В. Червень Подання до Верховної Ради 

України проєкту закону 

47.  Реформування (ліквідація) ДК “Укроборонпром”, 

створення на базі підприємств ОПК та космічної 

галузі державної керуючої холдингової  компанії з 

корпоративною моделлю управління 

Іващенко В. В. 

Коваленко Т. В. 

 

ДК “Укроборонпром” 

ДКА 

Червень Державна реєстрація державних 

керуючих холдингових компаній, 

формування органів управління 

48.  Перетворення державних підприємств оборонно-

промислового комплексу та ДКА в господарські 

товариства; утворення галузевих державних 

холдингових компаній (вертикально-інтегрованих 

структур); перехід до корпоративної моделі 

управління; створення дієвих механізмів 

залучення інвестицій у галузь 

Іващенко В. В. 

Коваленко Т. В. 

 

ДК “Укроборонпром” 

ДКА 

Мінекономіки 

Фонд державного майна 

Липень 1. Державна реєстрація  державних 

холдингових компаній та 

акціонерних товариств, утворених 

в процесі перетворення державних 

підприємств ОПК 

2. Передача підприємств, які 

втратили своє значення для ОПК на 

приватизацію 
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49.  Розроблення законопроєкту щодо стабілізації 

фінансового стану державних підприємств 

стратегічних галузей промисловості, оборонно-

промислового комплексу, літакобудівної та 

космічної галузей 

Коваленко Т. В. Грудень Подання до Верховної Ради 

України проєкту закону 

50.  Розроблення законопроєкту “Про державне 

регулювання у сфері дистанційного зондування 

Землі” 

Коваленко Т. В. Грудень Подання до Верховної Ради 

України проєкту закону 

51.  Розроблення законопроєкту “Про державне 

регулювання у сфері супутникової навігації” 

Коваленко Т. В. Грудень Подання до Верховної Ради 

України проєкту закону 

Заходи спрямовані на реалізацію функцій і завдань, передбачених положенням Мінстратегпрому 

52.  Розробити, затвердити та забезпечити рівень 

необхідного фінансового забезпечення Державної 

цільової програми розвитку машинобудування на 

2021-2030 рр. (32 галузі, у тому числі, с/г, 

автомобільна, електрична, з/д транспорту, 

енергетична – вугільна, -гірнича,-нафто-газова, -

будівельно-дорожня) 

Заступник Міністра Червень Прийняття рішення Уряду 

53.  Розробити, затвердити та забезпечити рівень 

необхідного фінансування Державної цільової 

програми розвитку хімічної та нафтохімічної 

галузі на 2021-2030 рр. 

Заступник Міністра Червень Прийняття рішення Уряду 

54.  Створення Єдиного інформаційного простору 

Мінстратегпрому 

Коваленко Т. В. 

 

/Підприємства/ 

Установи/Організації 

Червень Створення технічних вимог до 

Єдиної інформаційно-аналітичної 

системи Мінстратегпрому 

55.  Проведення огляду підприємств стратегічних 

галузей промисловості України 

Іващенко В. В. 

Коваленко Т. В. 

Заступник Міністра 
 

Зацікавлені ЦОВВ, 

підприємства та організації 

Мінстратегпрому 

lll квартал 

 

Підготовка до затвердження Звіту. 
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56.  Координація виконання заходів 

Загальнодержавної цільової науково-технічної 

космічної програми та робіт у сфері космічної 

діяльності, у тому числі імпортозаміщення 

Коваленко Т. В.  Грудень Випуск документації та створення 

зразків ракетно-космічної техніки 

підприємствами космічної галузі 

57.  Опрацювання можливостей врегулювання 

питання фінансових взаємовідносин між 

українськими підприємствами та компанією 

“Boeing”, пов’язаних з реалізацією проекту 

“Морський старт” 

Коваленко Т. В. 

 

Грудень Внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України відповідних 

пропозицій 

58.  Опрацювання питання завершення проекту 

“Циклон-4” 

Коваленко Т. В. 

 

Грудень Внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України відповідних 

пропозицій та прийняття 

відповідного законодавчого акту 

59.  Організація співробітництва України з іншими 

державами та міжнародними організаціями у 

космічній галузі 

Коваленко Т. В. 

 

Грудень Укладення міжнародних угод, 

договорів, меморандумів тощо 

60.  Підтримка в підготовці та реалізації міжнародних 

проєктів у сфері дослідження та використання 

космічного простору 

Коваленко Т. В. 

 

Грудень Опрацювання, погодження 

укладення та укладення 

міжнародних договорів для 

виконання міжнародних проєктів 

61.  Аналіз підписаних міжнародних угод у сфері ВТС 

з метою надання сприяння їх розвитку та 

формування пропозицій щодо вирішення 

проблемних аспектів виконання 

Коваленко Т. В. Щоквартально Інформаційно-аналітичне зведення 

62.  Участь в організації та проведенні засідань 

міжурядових комісій та робочих груп військово-

технічного співробітництва та оборонно-

промислової кооперації з іноземними державами 

відповідно до повноважень Мінстратегпрому 

Коваленко Т. В. Щоквартально  Звітування за результатами 

проведення заходів з міжнародного 

співробітництва 

63.  Моніторинг розвитку та надання пропозицій щодо 

державної підтримки в рамках реалізації 

ключових контрактів і проєктів військово-

технічного співробітництва України з іноземними 

державами 

Коваленко Т. В. Щоквартально Виконання інформаційно-

аналітичного зведення 
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64.  Забезпечення виконання плану заходів щодо 

реалізації Стратегії відродження вітчизняного 

авіабудування на період до 2030 року 

Коваленко Т. В. Впродовж 

року 

Складання інформації про 

виконання плану заходів, подання 

звіту про реалізацію Стратегії на 

розгляд заступнику міністра 

Заходи, спрямовані на забезпечення діяльності Мінстратегпрому 

65.  Розроблення Інструкції з документування 

управлінської діяльності в Міністерстві з питань 

стратегічних галузей промисловості України 

Яковлєв І. О. Січень  Інструкція з документування 

управлінської діяльності в 

Міністерстві з питань стратегічних 

галузей промисловості України 

затверджена наказом 

Мінстратегпрому 

66.  Розроблення зведеної номенклатури справ на 2021 

рік 

Яковлєв І. О. Січень  Затверджено зведену 

номенклатуру справ 

Мінстратегпрому на 2021 рік та 

погоджено з ЦДАВО України 

67.  Розроблення Інструкції про порядок ведення 

обліку, зберігання, використання і знищення 

документів та інших матеріальних носіїв 

інформації, що містять службову в Міністерстві з 

питань стратегічних галузей промисловості 

України 

Яковлєв І. О. Січень  Інструкція про порядок ведення 

обліку, зберігання, використання і 

знищення документів та інших 

матеріальних носіїв інформації, що 

містять службову в Міністерстві з 

питань стратегічних галузей 

промисловості України, 

затверджена наказом 

Мінстратегпрому 

68.  Направлення, через РСО, до Офісу Президента 

України, Секретаріату Кабінету Міністрів та 

Мінекономіки запиту, щодо отримання керівних 

документів мобілізаційного напрямку діяльності 

Сектор мобілізаційної роботи Січень-

березень 

Отримання керівних документів 

відповідних форм державної 

таємниці 

69.  Направлення, через РСО, до запиту, щодо 

отримання керівних документів мобілізаційного 

напрямку діяльності 

Сектор мобілізаційної роботи Січень-

березень 

Отримання керівних документів 

відповідного призначення 

70.  Утворення колегії при Міністерстві Яковлєв І. О. І квартал Затвердження Положення про 

колегію Мінстратегпрому, 
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Затвердження персонального 

складу колегії 

71.  Переведення процесів документування 

управлінської діяльності в апараті Міністерства з 

питань стратегічних галузей промисловості 

України в електронний вигляд 

Яковлєв І. О. Лютий  Реєстрація та проходження всіх 

видів документів в 

Мінстратегпромі, окрім 

документів, що містять службову 

інформацію, здійснюється в 

електронному вигляді 

72.  Затвердження персонального складу, Положення 

про Комісію з питань роботи із службовою 

інформацією та Переліку відомостей, що 

становлять службову інформацію в Міністерстві з 

питань стратегічних галузей промисловості 

України 

Яковлєв І. О. Березень  Створення персонального складу, 

Положення про Комісію з питань 

роботи із службовою інформацією 

та Перелік відомостей, що 

становлять службову інформацію в 

Міністерстві з питань стратегічних 

галузей промисловості України, 

затверджені наказом 

Мінстратегпрому 

73.  Розробка методичного забезпечення огляду 

цифрової інфраструктури стратегічних галузей 

промисловості, оборонно-промислового 

комплексу України 

Коваленко Т. В. Березень Методика проведення огляду 

цифрової інфраструктури 

стратегічних галузей 

промисловості, оборонно-

промислового комплексу України 

74.  Доведення мобілізаційних завдань до 

підприємств, установ та організацій, що належать 

до сфери управління Мінстратегпрому 

Сектор мобілізаційної роботи Березень-

грудень 

Листи розсилки 

75.  Організація підвищення кваліфікації працівників 

мобілізаційної роботи 

Сектор мобілізаційної роботи Березень-

листопад 

Наради, семінари, навчання, збори 

76.  Супроводження, підготовка та прийняття Закону 

України “Про особливості реформування 

підприємств оборонно-промислового комплексу 

державної форми власності” 

Іващенко В. В. 
 

ДК “Укроборонпром” 

Мінекономіки 

Квітень Набрання чинності Законом. 

77.  Супроводження, підготовка та прийняття нової 

редакції Закону України “Про особливості 

Іващенко В. В. 
 

ДК “Укроборонпром” 

Мінекономіки 

Квітень Набрання чинності Законом. 
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управління об’єктами державної власності в 

оборонно-промисловому комплексі” 

78.  Затвердження Положення про Експертну комісію 

з проведення експертизи цінності документів 

Міністерства з питань стратегічних галузей 

промисловості України 

Яковлєв І. О. 

 

 

Липень  Положення про Експертну комісію 

з проведення експертизи цінності 

документів Міністерства з питань 

стратегічних галузей 

промисловості України 

затверджене наказом 

Мінстратегпрому 

79.  Складання бюджетних запитів на 2022 – 2024 за 

бюджетними програмами, головним 

розпорядником яких є Мінстратегпром та подання 

їх до Міністерства фінансів України 

Яковлєв І. О. Не пізніше 

15 вересня  

 

Подання Міністерству фінансів 

України бюджетних запитів на 

2022 – 2024 роки 

80.  Підготовка та подання до Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства 

України щорічної доповіді про стан мобілізаційної 

готовності 

Сектор мобілізаційної 

роботи, структурні 

підрозділи апарату 

Міністерства, підприємства, 

організації та установи, що 

входять до сфери управління 

Грудень Доповідь 

81.  Створення Науково-технічної ради при 

Мінстратегпромі 

Заступник Міністра Грудень Створення Науково-технічної ради 

Мінстратегпрому 

82.  Затвердження паспортів бюджетних програм, 

головним розпорядником яких є Мінстратегпром 

Яковлєв І. О. 45 днів з дня 

набрання 

чинності 

Закону про 

Державний 

бюджет 

України на 

2021 рік 

Видання наказу Мінстратегпромом 

про затвердження паспортів 

бюджетних програм 

83.  Аналіз проєктів фінансових планів та змін до них, 

подання їх на затвердження/погодження 

Яковлєв І. О. Щоквартально Затвердження/погодження 

фінансових планів 



15 
 

 
  

84.  Аналіз суб'єктів господарювання згідно з 

методичними рекомендаціями щодо застосування 

критеріїв визначення ефективності управління 

об'єктами державної власності, затвердженими 

Мінекономіки 

Яковлєв І. О. 

 

Юридичний департамент 

Департамент внутрішнього 

аудиту 

Щоквартально Подання сформованого звіту 

85.  Формування зведеного звіту про виконання 

фінансових планів, фінансової звітності, 

інформації про фіскальні ризики суб'єктів 

господарювання 

Яковлєв І. О. Щоквартально Подання сформованого звіту 

86.  Забезпечення розвитку інформаційної 

інфраструктури міністерства: 

- проведення аудиту інформаційних, 

телекомунікаційних та інформаційно-

телекомунікаційних систем міністерства; 

- звіт за результатами аудиту подано на розгляд 

Віце-прем’єр-міністру України - Міністру; 

- інформацію про результати проведеного аудиту 

відображено на веб-порталі “Аудит 

функціонування національних електронних 

інформаційних ресурсів” 

Яковлєв І. О. 

Коваленко Т. В. 

Впродовж 

року 

 

Подання звіту за результатами 

здійсненого аудиту на розгляд 

Віце-прем’єр-міністру України – 

Міністру; 

Відображення на веб-порталі 

інформації про результати 

проведеного аудиту 

87.  Забезпечення розвитку інформаційної 

інфраструктури міністерства: 

- розроблення та затвердження відповідних 

документів щодо функціонування діючих 

інформаційно-телекомунікаційних систем 

міністерства: положення про систему, порядок 

обробки інформації, регламент роботи системи 

Яковлєв І. О. 

Коваленко Т. В. 

Впродовж 

року 

 

Розроблено та затверджено 

відповідні документи 
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88.  Організація роботи зі зверненнями громадян, 

запитами на отримання публічної інформації, які 

надходять до Мінстратегпрому від фізичних осіб, 

громадських об’єднань без статусу юридичної 

особи: приймання, попередній розгляд, реєстрація, 

облік, а також пересилання за належністю до 

органів державної влади, місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ, 

організацій у разі якщо питання, порушені у 

зверненнях громадян, запитах на отримання 

публічної інформації не належать до компетенції 

Мінстратегпрому 

Яковлєв І. О. Впродовж  

року 

Опрацьовано 100% звернень та 

запитів 

89.  Забезпечення функціонування телефонної 

“гарячої лінії” у Мінстратегпромі 

Яковлєв І. О. Впродовж року 

відповідно до 

затвердженого 

графіку, 

постійно 

Забезпечення функціонування 

телефону довіри та телефону 

“гаряча лінія” 

90.  Організація роботи громадської приймальні 

Мінстратегпрому 

Яковлєв І. О. Впродовж року 

відповідно до 

затвердженого 

графіку, 

постійно 

Проведення прийомів 

 Здійснення організаційного забезпечення 

особистого прийому громадян у громадській 

приймальні 

Яковлєв І. О. Впродовж року 

відповідно до 

затвердженого 

графіку, 

постійно 

Проведення прийомів 

91.  Здійснення інформування громадськості про 

діяльність Міністерства  

Яковлєв І. О. Впродовж 

року 
Забезпечення роботи офіційного 

вебсайту та офіційної сторінки у 

соціальних мережах 

92.  Формування Громадської ради при Міністерстві Яковлєв І. О. Впродовж 

року  

Забезпечення формування 

Громадської ради при Міністерстві 

відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 03.11.2010 

№ 996 “Про забезпечення участі 
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громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики” 

93.  Створення мобілізаційного плану Міністерства, а 

також його додатків відповідно до структурних 

підрозділів які входять у сферу управління 

Сектор мобілізаційної роботи Впродовж 

року 

План мобілізаційної підготовки 

94.  Розробка та прийняття антикорупційної програми 

Мінстратегпрому 

Сектор з питань запобігання 

та виявлення корупції 

Впродовж 

року 

Затвердження та прийняття в 

НАЗК антикорупційної програми 

Мінстратегпрому 

_______________________________________________________________________ 


