
        ЗАТВЕРДЖЕНО  

                          Наказ Міністерства з питань  

                          стратегічних галузей  

                          промисловості України 

                          20.01.2022 № 11 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН  

 проведення Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України консультацій з громадськістю 

на 2022 рік 

 

№ 

з/п 

Питання або 

проєкт 

нормативно-

правового акта* 

Захід, що 

проводитиметься 

у рамках 

консультацій з 

громадськістю 

Строк 

проведення 

консультацій 

Заінтересова

ні сторони, 

які 

планується 

залучити до 

консультацій 

Контактні дані 

особи/структурного підрозділу, 

відповідального за проведення 

консультацій 

(ПІБ, посада, телефон, e-mail) 

1 Проєкт Закону 

України «Про 

робототехніку та 

роботизацію в 

Україні» 

Електронні 

консультації з 

громадськістю, 

оприлюднення 

інформації про 

проведення 

обговорення на 

офіційному 

вебсайті 

Мінстратегпрому 

Протягом 

І кварталу 

Вузько-

галузеві 

експерти, 

науковці,  

громадськість  

Ратовський Андрій Дмитрович,  

головний спеціаліст відділу 

залучення інвестицій, державно-

приватного партнерства та 

державних інвестиційних проєктів 

Управління інвестиційної політики, 

міжнародної технічної допомоги та 

виставкової діяльності, 

044-298-08-86, 

a.ratovskyi@mspu.gov.ua 

2 Проєкт акта 

Кабінету Міністрів 

України щодо 

Консультації з 

громадськістю у 

формі публічного 

Лютий Фізичні та 

юридичні 

особи, їх 

Цимбалюк Олег Володимирович, 

заступник директора 

Департаменту – начальник відділу з 



2 
 

cхвалення 

Концепції 

державної цільової 

економічної 

програми розвитку 

титанової галузі 

України на 2023-

2027 роки 

громадського 

обговорення, 

електронних 

консультацій з 

громадськістю; 

оприлюднення 

інформації про 

проведення 

обговорення на 

офіційному 

вебсайті 

Мінстратегпрому 

об’єднання, 

громадськість  

координації та організації 

виробництва,  

044-298-50-84, 

o.tsymbaliuk@mspu.gov.ua; 

Вальковський Олександр 

Вікторович,  

головний спеціаліст відділу з 

координації  та організації 

виробництва, 

044-298-50-84, 

o.valkovskyi@mspu.gov.ua 

3 Проєкт Закону 

України «Про 

державне 

регулювання у 

сфері 

дистанційного 

зондування Землі» 

Консультації з 

громадськістю у 

формі публічного 

громадського 

обговорення, 

електронних 

консультацій з 

громадськістю; 

оприлюднення 

інформації про 

проведення 

обговорення на 

офіційному 

вебсайті 

Мінстратегпрому 

Березень Органи влади, 

промислові 

підприємства 

та організації, 

наукові 

установи, 

суспільство, 

громадськість 

Чітак Віталій Георгійович, директор 

Департаменту державної політики 

авіаційно-космічної галузі,  

044-298-08-83, 

v.chitak@mspu.gov.ua 

4 Проєкт Закону 

України «Про 

Консультації з 

громадськістю у 

Протягом 

IV кварталу 

Мінфін, 

Мінекономіки, 

Сороченко Антон Валерійович, 

головний спеціаліст Департаменту 

mailto:o.tsymbaliuk@mspu.gov.ua
mailto:o.valkovskyi@mspu.gov.ua


3 
 

вдосконалення 

нормативно- 

правового 

регулювання 

утворення 

Державного 

цільового 

фонду розвитку 

оборонно- 

промислового 

комплексу 

України» 

формі публічного 

громадського 

обговорення, 

електронних 

консультацій з 

громадськістю; 

оприлюднення 

інформації про 

проведення 

обговорення на 

офіційному 

вебсайті 

Мінстратегпрому 

Фонд 

державного 

майна 

України, 

ДК «Укр-

оборонпром», 

Мінцифри, 

фізичні та 

юридичні 

особи, їх 

об’єднання 

державної політики в сфері 

оборонно-промислового комплексу,  

044-298-50-85, 

a.sorochenko@mspu.gov.ua 

 

 

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

 

 

 
 


