
 

 

      ЗАТВЕРДЖЕНО  
 

                    Наказ Міністерства з питань 

                  стратегічних галузей  

             промисловості України 

                      ________________ № _____ 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН  

проведення консультацій з громадськістю  

на 2023 рік 

 

№ Питання або проект 

нормативно-правового 

акта 

Захід, що 

проводитиметься 

у рамках 

консультацій з 

громадськістю 

Строк 

проведення 

консультацій  

Заінтересовані 

сторони, яких 

планується залучити 

до консультацій  

Контактні 

особи/структурного 

підрозділу, 

відповідального за 

проведення консультацій 

(ПІБ, посада, телефон, e-

mail) 

1 Проєкт Концепції 

державної програми з 

використання технологій 

штучного інтелекту в 

пріоритетних галузях 

економіки 

електронні 

консультації з 

громадськістю 

січень-лютий 

2023 року 

ІТ-компанії, бізнес-

асоціації та громадські 

об’єднання у сфері 

інформаційних 

технологій 

Мельник Сергій 

Володимирович, головний 

спеціаліст відділу 

інформаційної безпеки та 

захисту інформації 

Департаменту з питань 

цифрового розвитку, 

цифрових трансформацій і 

цифровізації,  

тел. (044) 298-08-88 



2 

 

 

s.melnyk@mspu.gov.ua  

2 Проєкт Державної 

програми з використання 

технологій штучного 

інтелекту в пріоритетних 

галузях економіки 

електронні 

консультації з 

громадськістю 

січень-лютий 

2023 року 

ІТ-компанії, бізнес-

асоціації та громадські 

об’єднання у сфері 

інформаційних 

технологій 

Мельник Сергій 

Володимирович, головний 

спеціаліст відділу 

інформаційної безпеки та 

захисту інформації 

Департаменту з питань 

цифрового розвитку, 

цифрових трансформацій і 

цифровізації, 

тел. (044) 298-08-88 

s.melnyk@mspu.gov.ua 

3 Проєкт Закону України 

«Про робототехніку» 

електронні 

консультації з 

громадськістю 

січень-лютий 

2023 року 

ІТ-компанії, бізнес-

асоціації та громадські 

об’єднання у сфері 

інформаційних 

технологій 

Діденко Станіслав 

Олександрович, головний 

спеціаліст відділу 

управління проектами та 

бізнес-аналізу 

Департаменту з питань з 

питань цифрового 

розвитку, цифрових 

трансформацій і 

цифровізації, 

тел. (044) 298-08-88 

s.didenko@mspu.gov.ua 

4 Проєкт Закону України 

«Про робототехніку та 

електронні 

консультації з 

березень 

2023 року 

вузькогалузеві 

експерти, наукові 

Ратовський Андрій 

Дмитрович, головний 
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роботизацію в Україні» громадськістю установи, профільні 

громадські об’єднання  

спеціаліст відділу 

залучення інвестицій, 

державно-приватного 

партнерства та державних 

інвестиційних проектів 

Управління інвестиційної 

політики та виставкової 

діяльності, 

тел. (044) 298-08-86 

a.ratovskyi@mspu.gov.ua 

5 Внесення змін до Порядку 

здійснення контролю за 

використанням 

вивільнених коштів 

підприємств - суб’єктів 

літакобудування, на які 

поширюється дія норм 

статті 2 Закону України 

«Про розвиток 

літакобудівної 

промисловості», 

затвердженому ПКМУ від 

07.06.2017 № 476 в частині 

уточнення повноважень 

Мінстратегпрому 

електронні 

консультації з 

громадськістю 

квітень 

2023 року 

бізнес-асоціації, 

промислові об’єднання 

Чітак Віталій Георгійович, 

директор Департаменту 

державної політики 

авіаційно-космічної галузі, 

тел. (095) 469-25-92 

v.chitak@mspu.gov.ua 

6 Внесення змін до 

Державної цільової 

науково-технічної 

електронні 

консультації з 

травень 

2023 року 

бізнес-асоціації, 

промислові 

об’єднання, наукові 

Чітак Віталій Георгійович, 

директор Департаменту 

державної політики 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2660-14
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програми розвитку 

авіаційної промисловості 

на 2021-2030 роки, 

затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів 

України від 01.09.2021 

№ 951, в частині зміни 

Керівника Програми та 

уточнення переліку заходів 

громадськістю установи, заклади 

освіта, профспілкові 

організації 

авіаційно-космічної галузі, 

тел. (095) 469-25-92 

v.chitak@mspu.gov.ua 

7 Законопроєкт про внесення 

змін до Закону України 

«Про розвиток 

літакобудівної 

промисловості» від 12 

липня 2001 року № 2660-III 

електронні 

консультації з 

громадськістю 

серпень 

2023 року 

бізнес-асоціації, 

промислові 

об’єднання, наукові 

установи, заклади 

освіти, профспілкові 

організації 

Чітак Віталій Георгійович, 

директор Департаменту 

державної політики 

авіаційно-космічної галузі, 

тел. (095) 469-25-92 

v.chitak@mspu.gov.ua 

8 Проєкт Закону України 

«Про державне 

регулювання у сфері 

супутникової навігації» 

електронні 

консультації з 

громадськістю 

вересень 

2023 року 

бізнес-асоціації, 

промислові 

об’єднання, наукові 

установи, заклади 

освіти 

Чітак Віталій Георгійович, 

директор Департаменту 

державної політики 

авіаційно-космічної галузі, 

тел. (095) 469-25-92 

v.chitak@mspu.gov.ua 

9 Проєкт Закону України 

«Про державне 

регулювання у сфері 

дистанційного зондування 

Землі» 

електронні 

консультації з 

громадськістю 

вересень 

2023 року 

бізнес-асоціації, 

промислові 

об’єднання, наукові 

установи, заклади 

освіти 

Чітак Віталій Георгійович, 

директор Департаменту 

державної політики 

авіаційно-космічної галузі, 

тел. (095) 469-25-92 

v.chitak@mspu.gov.ua 
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10 Проєкт Стратегії космічної 

діяльності України 

електронні 

консультації з 

громадськістю 

вересень 

2023 року 

центральні органи 

виконавчої влади, 

бізнес-асоціації, 

промислові 

об’єднання, наукові 

установи, заклади 

освіти 

Чітак Віталій Георгійович, 

директор Департаменту 

державної політики 

авіаційно-космічної галузі, 

тел. (095) 469-25-92 

v.chitak@mspu.gov.ua 

11 Законопроєкт про внесення 

змін до Закону України 

«Про металобрухт» 

електронні 

консультації з 

громадськістю 

жовтень 

2023 року 

органи державної 

влади, промислові 

підприємства, бізнес-

асоціації, промислові 

об’єднання, наукові 

установи  

 

Кропот Олександр 

Олександрович, заступник 

директора департаменту – 

начальник відділу 

формування промислової 

політики Департаменту 

промислової політики  

o.kropot@mspu.gov.ua; 

Вареник Роман Євгенович, 

головний спеціаліст 

відділу формування 

промислової політики 

Департаменту промислової 

політики, 

r.varenyk@mspu.gov.ua 

 

_________________________________________________________ 

 

* Назви проєктів нормативно-правових актів можуть бути змінені в процесі розроблення 


