
ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Наказ Міністерства з питань стратегічних галузей 

промисловості України 

___________ № _____  

 

ПЛАН РОБОТИ  

Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України 

на 2022 рік  
 

п/п 
Плану 

роботи 

Назва заходу 

Відповідальний 

виконавець/ 

співвиконавець 

Строк 

виконання 
Індикатор виконання 

Заходи, спрямовані на виконання Національної економічної стратегії на період до 2030 року 

1.  Забезпечення інтеграції інновацій у сфері 

Індустрії 4.0 в стратегії оборонного комплексу та 

безпеки країни 

Перший заступник 

Міністра  

Заступник Міністра з 

питань європейської 

інтеграції 

 

Управління розвитку 

цифрової інфраструктури 

Грудень  Розроблено та подано на розгляд 

керівництву Мінстратегпрому пропозиції 

щодо внесення змін у відповідні 

стратегічні документи. 

2.  Формування нових компетенцій персоналу в 

промисловості з метою впровадження цифрових 

технологій та принципів Індустрії 4.0 

Перший заступник 

Міністра  

Заступник Міністра з 

питань європейської 

інтеграції 

Управління розвитку 

цифрової інфраструктури / 

Департамент з питань 

промисловості 

Жовтень Проведено та подано на розгляд 

керівництву Мінстратегпрому результати 

аналізу кращих практик з підвищення 

компетенцій персоналу в інших галузях та 

пропозиції щодо розробки професійних 

стандартів у галузі Індустрії 4.0 в 

промисловості. 

3.  Підготовка та реалізація інвестиційних проєктів Заступник Міністра з 

питань європейської 

інтеграції  

Протягом року Подано до Мінекономіки пакети 

документів нових інвестиційних проєктів.  

Взято участь у двосторонніх комісіях.  
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Управління інвестиційної 

політики, міжнародної 

технічної допомоги та 

виставкової діяльності 

Здійснено презентацію інвестиційних 

проєктів вітчизняним та іноземним 

інвесторам.  

Здійснено презентацію інвестиційних 

проєктів на виставкових заходах, 

форумах, тощо..  

4.  Покращення міжнародного іміджу України у 

світі через активну участь України у всесвітніх та 

міжнародних виставках.  

Перший заступник 

Міністра  

Заступник Міністра з 

питань європейської 

інтеграції  

 

Департамент військово-

технічного 

співробітництва 

Управління інвестиційної 

політики, міжнародної 

технічної допомоги та 

виставкової діяльності 

Протягом року Організовано та проведено виставкові 

та інвестиційні заходи.  

Забезпечено участь керівництва та 

представників Мінстратегпрому у 

міжнародних виставкових заходах.  

Забезпечено підтримку виставкових 

заходів.  

5.  Розроблення та подання Кабінетові Міністрів 

України законопроєкту щодо державної 

промислової політики 

Перший заступник 

Міністра  

 

Департамент з питань 

промисловості 

 

Мінекономіки 

Мінфін 

Вересень Законопроєкт подано до Кабінету 

Міністрів України. 

Заходи, спрямовані на виконання Плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік  

(розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 276-р)  

* зазначено невиконані завдання, визначені в кроках, або які потребують продовження виконання в наступному році 

6.  

 

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів 

України законопроєкту щодо державної 

промислової політики 

Перший заступник 

Міністра  

 

Вересень Законопроєкт подано до Кабінету 

Міністрів України. 
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(Крок 

127) 

Департамент з питань 

промисловості 

 

Мінекономіки 

Мінфін 

7.  

 

(Крок 

130) 

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів 

України законопроекту про державне 

регулювання у сфері супутникової навігації 

Заступник Міністра з 

питань європейської 

інтеграції  

 

Департамент державної 

політики авіаційно-

космічної галузі 

Вересень Законопроєкт подано до Кабінету 

Міністрів України.  

8.  

 

(Крок 

131) 

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів 

України законопроєкту про державне 

регулювання у сфері дистанційного зондування 

Землі 

Заступник Міністра з 

питань європейської 

інтеграції  

 

Департамент державної 

політики авіаційно-

космічної галузі 

Вересень Законопроєкт подано до Кабінету 

Міністрів України. 

9.  

 

(Крок 

136) 

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів 

України законопроєкту щодо стабілізації 

фінансового стану державних підприємств 

стратегічних галузей промисловості, оборонно-

промислового комплексу, літакобудівної та 

космічної галузей 

Заступник Міністра з 

питань європейської 

інтеграції  

 

Департамент державної 

політики авіаційно-

космічної галузі 

Вересень Законопроєкт подано до Кабінету 

Міністрів України. 

10.  
 

(Крок 

164) 

Приведення корпоративного управління 

Державного концерну “Укроборонпром” у 

відповідність із Керівними принципами ОЕСР 

щодо корпоративного управління на 

підприємствах державної форми власності 

Перший заступник 

Міністра 

 

Департамент державної 

політики в сфері 

оборонно-промислового 

комплексу 

III квартал Розроблено проєкт розпорядження 

Кабінету Міністрів України, яким 

передбачено затвердити: 

індивідуальний план заходів з 

корпоративного управління Державного 

концерну “Укроборонпром”; 

очікувані показники роботи наглядової 

ради Державного концерну 
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“Укроборонпром” та умови 

відповідальності за їх невиконання; 

Кодекс корпоративного управління 

Державного концерну “Укроборонпром”. 

11.  
 

(Крок 

139) 

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів 

України законопроєкту щодо часткової 

компенсації (15 відсотків) державою вартості при 

закупівлі засобів міського та приміського 

громадського транспорту із ступенем локалізації 

виробництва в Україні не нижче 60 відсотків 

Перший заступник 

Міністра 

 

Департамент з питань 

промисловості 

 

Мінекономіки 

Мінфін 

Жовтень Законопроєкт подано до Кабінету 

Міністрів України. 

12.  
 

(Крок 

195) 

Розроблення та здійснення заходів з 

імпортозаміщення щодо зменшення залежності 

від імпортних виробів та комплектуючих, 

збільшення виробничих потужностей та 

розвитку сучасних промислових технологій 

Заступник Міністра з 

питань європейської 

інтеграції  

 

Перший заступник 

Міністра 

 

Управління інноваційної 

політики та науково-

технічного розвитку 

Листопад Подано на розгляд Кабінетові 

Міністрів України проєкт акта щодо 

затвердження Стратегії.  

13.  
 

(Крок 

198) 

Проведення корпоратизації (перетворення в 

акціонерні товариства) підприємств оборонно-

промислового комплексу, зокрема підприємств – 

учасників Державного концерну 

“Укроборонпром” 

*Закон України “Про особливості реформування 

підприємств оборонно-промислового комплексу 

державної форми власності” від 13.07.2021  

№ 1630-IX 

 

Перший заступник 

Міністра 

 

Департамент державної 

політики в сфері 

оборонно-промислового 

комплексу 

Протягом року 

Реалізація 

заходів – 

відповідно до 

строків, 

визначених 

Планом 

імплементації 

Корпоратизовано підприємства – 

учасники Державного концерну 

“Укроборонпром”. 
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Заходи, спрямовані на формування політики, передбачені Положенням Мінстратегпрому  

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

14.  Розроблення та затвердження у тримісячний 

строк Державної цільової оборонної програми з 

реалізації в інтересах сектору безпеки і оборони 

України проєктів з виконання наукових 

досліджень і розробок, розробок нових 

технологій 

*Виконання підпункту 10 пункту 1 Рішення 

РНБО України, уведеного в дію Указом 

Президента України від 05.11.2020 № 486/2020 

Перший заступник 

Міністра 

 

Департамент державної 

політики в сфері 

оборонно-промислового 

комплексу 

Липень Затверджено Державну цільову 

оборонну програму. 

15.  Створення Агенції оборонних технологій 

*Виконання підпункту 10 пункту 2 Рішення 

РНБО України від 18.02.2020, уведеного в дію 

Указом Президента України від 27.02.2020  

№ 59/2020 

Перший заступник 

Міністра 

 

Департамент державної 

політики в сфері 

оборонно-промислового 

комплексу 

Протягом року Набуття функціональних 

спроможностей Державної установи 

“Агенція оборонних технологій”. 

16.  Розроблення та подання на затвердження 

Державної цільової програми утилізації 

компонентів рідкого ракетного палива (гептилу) 

на період до 2020 року та необхідності 

продовження на період до 2023 року строку її 

виконання (розробник – ДКАУ) 

Перший заступник 

Міністра 

 

Департамент державної 

політики в сфері 

оборонно-промислового 

комплексу 

Вересень Затверджено Державну цільову 

програму. 

17.  Проведення засідань Науково-технічної ради 

при Міністерстві з питань стратегічних галузей 

промисловості України  

Перший заступник 

Міністра 

 

Департамент державної 

політики в сфері 

оборонно-промислового 

комплексу 

Протягом року Планові засідання – щокварталу,  

позапланові засідання – за рішенням 

співголів Науково-технічної ради).* 

 

*Відповідно до Положення про 

Науково-технічну раду 
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18.  Підготовка пропозицій до паспорта бюджетної 

програми КПКВК 2601030 “Виконання 

державних цільових програм реформування та 

розвитку оборонно-промислового комплексу, 

розроблення, освоєння і впровадження нових 

технологій, нарощування наявних виробничих 

потужностей для виготовлення продукції 

оборонного призначення” на 2022 рік 

Перший заступник 

Міністра 

 

Департамент оборонно-

промислової політики 

Січень Підготовлено пропозиції до паспорта 

бюджетної програми на 2022 рік. 

19.  Підготовка проєкту нормативно-правового акта 

щодо оптимізації складу Міжвідомчої комісії з 

питань оборонно-промислового комплексу та 

забезпечення діяльності Міжвідомчої комісії з 

питань оборонно-промислового комплексу 

Перший заступник 

Міністра 

 

Департамент оборонно-

промислової політики 

Березень Прийнято постанову Кабінету 

Міністрів України щодо оптимізації 

складу Міжвідомчої комісії з питань 

оборонно-промислового комплексу. 

Проведено засідань Міжвідомчої 

комісії з питань оборонно-промислового 

комплексу. 

20.  Підготовка та подання до Кабінету Міністрів 

України та Мінекономіки щорічних звітів про 

результати виконання державних цільових 

програм з реформування та розвитку оборонно-

промислового комплексу та створення та 

освоєння виробництва боєприпасів та продуктів 

спеціальної хімії  

Перший заступник 

Міністра 

 

Департамент оборонно-

промислової політики 

Березень Підготовлено та подано звіти до 

Кабінету Міністрів України та 

Мінекономіки. 

21.  Підготовка проєктів державних цільових 

програм щодо реформування та розвитку 

оборонно-промислового комплексу та створення 

та освоєння виробництва боєприпасів та 

продуктів спеціальної хімії на період до 2026 

року 

Перший заступник 

Міністра 

 

Департамент оборонно-

промислової політики 

Березень Підготовлено проєкти державних 

цільових програм щодо реформування та 

розвитку оборонно-промислового 

комплексу та створення та освоєння 

виробництва боєприпасів та продуктів 

спеціальної хімії на період до 2026 року. 

22.  Формування основних показників зведеного 

трирічного плану закупівель товарів, робіт і 

послуг оборонного призначення за закритими 

закупівлями 

Перший заступник 

Міністра 

 

Департамент оборонно-

промислової політики 

Лютий – 

березень 

 

 

 

Квітень 

Сформовано зведений трирічний план 

закупівель товарів, робіт і послуг 

оборонного призначення за закритими 

закупівлями. 

Затвердження Кабінетом Міністрів 

України основних показників зведеного 
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трирічного плану закупівель товарів, 

робіт і послуг оборонного призначення за 

закритими закупівлями. 

23.  Підготовка пропозицій до Бюджетної декларації  Перший заступник 

Міністра 

 

Департамент оборонно-

промислової політики 

Квітень Підготовлено пропозиції до Бюджетної 

декларації.  

24.  Підготовка пропозицій до Бюджетного запиту на 

2023-2025 роки  

Перший заступник 

Міністра 

 

Департамент оборонно-

промислової політики 

Серпень Підготовлено пропозиції до 

Бюджетного запиту на 2023-2025 роки. 

25.  Підготовка матеріалів для щорічного публічного 

звітування про стан реалізації Стратегії розвитку 

оборонно-промислового комплексу України 

Перший заступник 

Міністра 

 

Департамент оборонно-

промислової політики 

Грудень Підготовлено звіт про стан реалізації 

Стратегії розвитку оборонно-

промислового комплексу України. 

26.  Організація виконання у 2022 році функцій 

державного замовника з оборонних закупівель 

Перший заступник 

Міністра 

 

Департамент оборонно-

промислової політики 

Протягом року Виконано заходи, передбачені 

державними цільовими програмами, 

створення та освоєння виробництва 

боєприпасів та продуктів спеціальної 

хімії, а також реформування та розвитку 

оборонно-промислового комплексу. 

27.  Складання та подання звітності 

координаційному органу з питань національної 

безпеки і оборони при Президентові України та 

спеціально уповноваженому центральному 

органу виконавчої влади в галузі статистики 

Перший заступник 

Міністра 

 

Департамент оборонно-

промислової політики 

Протягом року Подано щомісячні звіти 

координаційному органу з питань 

національної безпеки і оборони при 

Президентові України щодо інформації 

про стан виконання основних показників 

закупівель товарів, робіт і послуг 

оборонного призначення за закритими 

закупівлями, про використання коштів 

Державного бюджету України, 

передбачених для фінансування сфери 
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безпеки і оборони у 2022 році та 

щоквартального звіту спеціально 

уповноваженому центральному органу 

виконавчої влади в галузі статистики про 

укладення державних контрактів 

(договорів), результати їх виконання та 

використання бюджетних коштів.  

28.  Проведення огляду військово-технічного 

співробітництва України з іноземними 

державами за трирічний період 

Перший заступник 

Міністра 

 

Департамент військово-

технічного 

співробітництва 

Лютий Подання Звіту за результатами 

проведення огляду військово-технічного 

співробітництва на розгляд до РНБО. 

29.  Розроблення на основі результатів огляду 

військово-технічного співробітництва України з 

іноземними державами та подання на розгляд 

Ради національної безпеки і оборони України 

Стратегії військово-технічного співробітництва 

України з іноземними державами на 5 років 

Перший заступник 

Міністра 

 

Департамент військово-

технічного 

співробітництва 

Лютий Розроблення та подання на розгляд 

РНБО проєкту Стратегії військово-

технічного співробітництва України з 

іноземними державами на 5 років та 

проєкту Указу Президента України про її 

затвердження. 

30.  Розроблення проєкту Закону України “Про 

робототехніку та роботизацію в Україні” 

Заступник Міністра з 

питань європейської 

інтеграції  

 

Управління інвестиційної 

політики, міжнародної 

технічної допомоги та 

виставкової діяльності 

Квітень Законопроєкт подано до Кабінету 

Міністрів України.  

31.  Розроблення проєкту розпорядження Кабінету 

Міністрів України “Про затвердження Концепції 

розвитку робототехніки та роботизації в Україні 

на 2022-2025 роки” 

Заступник Міністра з 

питань європейської 

інтеграції  

 

Управління інвестиційної 

політики, міжнародної 

Березень Проєкт розпорядження подано до 

Кабінету Міністрів України.  
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технічної допомоги та 

виставкової діяльності 

32.  Розширення компетенції Мінстратегпрому щодо 

робототехніки та роботизації 

Заступник Міністра з 

питань європейської 

інтеграції  

 

Управління інвестиційної 

політики, міжнародної 

технічної допомоги та 

виставкової діяльності 

Березень Внесено зміни до Положення про 

Мінстратегпром – напрям робототехніка 

та роботизація. 

33.  Розроблення проєкту постанови Кабінету 

Міністрів України “Про затвердження критеріїв, 

за якими оцінюється ступінь ризику від 

провадження господарської діяльності у сфері 

заготівлі металобрухту та операції з 

металобрухтом та визначається періодичність 

проведення планових заходів державного 

нагляду (контролю)” 

Перший заступник 

Міністра 

 

Департамент з питань 

промисловості 

Вересень  Затверджено критерії, за якими 

оцінюється ступінь ризику від 

провадження господарської діяльності у 

сфері заготівлі металобрухту та операції з 

металобрухтом та визначається 

періодичність проведення планових 

заходів державного нагляду (контролю). 

34.  Розроблення та подання до Кабінету Міністрів 

України проєкту постанови “Про внесення зміни 

у додаток до постанови Кабінету Міністрів 

України від 16 грудня 2015 р. № 1057” 

Заступник Міністра з 

питань європейської 

інтеграції  

Перший заступник 

Міністра 

 

Управління інноваційної 

політики та науково-

технічного розвитку 

Департамент з питань 

промисловості 

 

 

Червень  Подано на розгляд Кабінетові 

Міністрів України проєкт акта. 
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Заходи, спрямовані на реалізацію функцій і завдань, передбачених Положенням Мінстратегпрому 

35.  Забезпечення організації процесу виконання 

завдань та заходів з реалізації “Державної 

цільової науково-технічної програми розвитку 

авіаційної промисловості на 2021-2030 роки” 

передбачених на 2022 рік 

Заступник Міністра з 

питань європейської 

інтеграції  

 

Департамент державної 

політики авіаційно-

космічної галузі 

Протягом року Забезпечено в межах повноважень 

виконання передбачених завдань. 

36.  Оцінювання виконання завдань та заходів з 

реалізації “Державної цільової науково-технічної 

програми розвитку авіаційної промисловості на 

2021-2030 роки”  

Заступник Міністра з 

питань європейської 

інтеграції  

 

Департамент державної 

політики авіаційно-

космічної галузі 

Грудень Подано звіт про виконання завдань та 

заходів з реалізації “Державної цільової 

науково-технічної програми розвитку 

авіаційної промисловості на 2021-2030 

роки”. 

37.  Координація виконання заходів 

Загальнодержавної цільової науково-технічної 

космічної програми та робіт у сфері космічної 

діяльності, у тому числі імпортозаміщення 

Заступник Міністра з 

питань європейської 

інтеграції  

 

Департамент державної 

політики авіаційно-

космічної галузі 

Грудень Випуск документації та створення 

зразків ракетно-космічної техніки 

підприємствами космічної галузі. 

38.  Організація співробітництва України з іншими 

державами та міжнародними організаціями у 

космічній сфері 

Заступник Міністра з 

питань європейської 

інтеграції  

 

Департамент державної 

політики авіаційно-

космічної галузі 

Протягом року Опрацювання, погодження, укладення 

міжнародних договорів та документів для 

виконання міжнародної співпраці та 

міжнародних програм і проєктів. 
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39.  Координація заходів щодо запуску супутника 

дистанційного зондування Землі “Січ-2-1” 

Заступник Міністра з 

питань європейської 

інтеграції  

 

Департамент державної 

політики авіаційно-

космічної галузі 

Січень Звіт Міністру про запуск супутника. 

40.  Впровадження в експлуатацію інформаційно-

аналітичної системи “Ситуаційний центр 

Мінстратегпрому” 

Заступник Міністра з 

питань європейської 

інтеграції  

 

Управління розвитку 

цифрової інфраструктури  

Листопад Прийняття Наказу Мінстратегпрому 

щодо впровадження в експлуатацію 

інформаційно-аналітичної системи 

“Ситуаційний центр Мінстратегпрому”. 

41.  Участь у спільних міжурядових комісіях з питань 

співробітництва 

Заступник Міністра з 

питань європейської 

інтеграції  

 

Управління європейської 

та євроатлантичної 

інтеграції, 

багатостороннього 

співробітництва та 

протоколу 

Протягом року - Надання пропозицій для формування 

проєкту протоколів; 

- участь у експертних консультаціях; 

- участь у Пленарних засіданнях. 

42.  Розширення двостороннього та 

багатостороннього співробітництва з іноземними 

партнерами 

Заступник Міністра з 

питань європейської 

інтеграції  

 

Управління європейської 

та євроатлантичної 

інтеграції, 

багатостороннього 

співробітництва та 

протоколу 

Протягом року Проведення міжнародних зустрічей: 

- забезпечення належного рівня 

взаємодії з іноземними представниками; 

- здійснення візитів за кордон; 

- проведення міжнародних зустрічей 

під час відвідування спеціалізованих 

виставок за кордоном та в Україні. 
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43.  Моніторинг виконання Угоди про асоціацію між 

Україною та Європейським Союзом та перегляд 

її 

Заступник Міністра з 

питань європейської 

інтеграції  

 

Управління європейської 

та євроатлантичної 

інтеграції, 

багатостороннього 

співробітництва та 

протоколу 

Протягом року Звітування щодо виконання Планів 

заходів.  

44.  Розробка та моніторинг виконання Річної 

національної програми під егідою Комісії 

Україна-НАТО на 2022 рік  

Заступник Міністра з 

питань європейської 

інтеграції  

 

Управління європейської 

та євроатлантичної 

інтеграції, 

багатостороннього 

співробітництва та 

протоколу 

Протягом року  - Пропозиції до проекту РНП-2022; 

- реалізація заходів з виконання РНП-

2022; 

- моніторинг показників ефективності 

виконання РНП-2022. 

45.  Участь у запровадженні та реалізації механізму 

державної підтримки експорту в стратегічних 

галузях промисловості 

Заступник Міністра з 

питань європейської 

інтеграції  

 

Управління розвитку 

вільної торгівлі та 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

Протягом року Підписання угоди про співпрацю з ДУ 

“Офіс з розвитку підприємництва та 

експорту”. 

Проведення спільних інформаційно-

освітніх заходів для підприємств, що 

експортують чи мають намір 

експортувати продукцію. 

Інформування експортерів щодо 

можливостей виходу на зовнішні ринки, у 

тому числі шляхом наповнення 

відповідних рубрик Єдиного експортного 

веб-порталу (www.export.gov.ua). 

Сприяння участі підприємств  

стратегічних галузей промисловості в  

виставках промислових товарів. 

http://www.export.gov.ua/
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Розроблення інструментів підтримки 

інноваційної діяльності підприємств-

експортерів стратегічних галузей 

промисловості. 

46.  Проведення моніторингу та аналітично-

інформаційного забезпечення 

зовнішньоекономічної діяльності у стратегічних 

галузях промисловості 

Заступник Міністра з 

питань європейської 

інтеграції  

 

Управління розвитку 

вільної торгівлі та 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

Протягом року Підготовлено щоквартальні 

інформаційно-аналітичні довідки щодо 

зовнішньої торгівлі товарами (у тому 

числі товарами стратегічних галузей 

промисловості). 

Підготовка інформаційно-аналітичних 

матеріалів щодо співробітництва з  

країнами світу в рамках зустрічей 

керівництва Міністерства з іноземними 

делегаціями та інших міжнародних 

заходів.  

47.  Вжиття заходів із забезпечення захисту 

економічних прав і законних інтересів 

вітчизняних виробників промислових товарів на 

внутрішньому та зовнішніх ринків 

Заступник Міністра з 

питань європейської 

інтеграції  

 

Управління розвитку 

вільної торгівлі та 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

Протягом року Опрацювання запитів державних 

установ та звернень суб’єктів 

господарювання. Підготовка матеріалів 

участі Мінстратегпрому у роботі 

Міжвідомчої комісії з міжнародної 

торгівлі, відповідно до потреби. 

48.  Ініціювання створення індустріальних парків та 

підтримка 

Заступник Міністра з 

питань європейської 

інтеграції  

 

Управління інвестиційної 

політики, міжнародної 

технічної допомоги та 

виставкової діяльності 

Протягом року Мінстратегпромом надано підтримку 

проєктам індустріальних парків. 

49.  Сприяння залученню вітчизняних та іноземних 

інвестицій у розвиток стратегічних галузей 

промисловості 

Заступник Міністра з 

питань європейської 

інтеграції  

Протягом року Застосовано інструменти 

інвестиційного спрямування, надано 

практичну підтримку, у межах 
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Управління інвестиційної 

політики, міжнародної 

технічної допомоги та 

виставкової діяльності 

повноважень Міністерства, суб’єктам 

господарювання в частині використання 

бюджетних та приватних фінансових 

ресурсів, коштів міжнародної технічної 

допомоги для реалізації проєктів у сфері 

стратегічних галузей промисловості. 

50.  Здійснення розробки правових, фінансових та 

організаційних механізмів для залучення 

інвестицій підприємствами, що належать до 

сфери управління Мінстратегпрому, зокрема на 

умовах державно-приватного партнерства 

Заступник Міністра з 

питань європейської 

інтеграції  

 

Управління інвестиційної 

політики, міжнародної 

технічної допомоги та 

виставкової діяльності 

Протягом року Надано інформаційно-консультативну 

допомогу щодо правових, фінансових та 

організаційних механізмів для залучення 

інвестицій підприємствами, що належать 

до сфери управління Мінстратегпрому. 

51.  Участь у підготовці та проведенні конференцій, 

симпозіумів, семінарів, міжнародних і 

національних виставок та інших заходів у сфері 

стратегічних галузей промисловості 

Заступник Міністра з 

питань європейської 

інтеграції  

 

Управління інвестиційної 

політики, міжнародної 

технічної допомоги та 

виставкової діяльності 

Протягом року Забезпечено підготовку та проведення, 

взято участь у конференціях, семінарах, 

виставках, тощо. 

52.  Здійснення міжнародних заходів, спрямованих 

на формування позитивного інвестиційного 

іміджу України 

Заступник Міністра з 

питань європейської 

інтеграції  

 

Управління інвестиційної 

політики, міжнародної 

технічної допомоги та 

виставкової діяльності 

Протягом року Організовано та проведено міжнародні 

виставкові та інвестиційні заходи 

Мінстратегпрому. 

53.  Організація отримання міжнародної технічної 

допомоги у сфері стратегічних галузей 

промисловості, оборонно-промислового 

Заступник Міністра з 

питань європейської 

інтеграції  

 

Протягом року - Підготовлено проєкти щодо 

залучення міжнародної технічної 

допомоги; 
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комплексу, здійснення контролю за виконанням 

відповідних програм (проєктів) 

Управління інвестиційної 

політики, міжнародної 

технічної допомоги та 

виставкової діяльності 

- проведено моніторинг реалізації 

проєктів міжнародної технічної допомоги 

та подано результати до Секретаріату 

Кабінету Міністрів України. 

54.  Наказ Мінстратегпрому “Про затвердження 

форм актів обстеження суб’єктів 

господарювання у сфері заготівлі металобрухту 

та операції з металобрухтом” 

Перший заступник 

Міністра 

 

Департамент з питань 

промисловості 

Жовтень Затверджено форми актів обстеження 

суб’єктів господарювання у сфері 

заготівлі металобрухту та операції з 

металобрухтом. 

55.  Наказ Мінстратегпрому “Про затвердження 

форм Переліку та заяви про внесення інформації 

до Переліку суб’єктів господарювання, що 

здійснюють заготівлю та операції з 

металобрухтом” 

Перший заступник 

Міністра 

 

Департамент з питань 

промисловості 

Травень Затверджено форми Переліку та заяви 

про внесення інформації до Переліку 

суб’єктів господарювання, що 

здійснюють заготівлю та операції з 

металобрухтом.  

56.  Наказ Мінстратегпрому “Про затвердження 

Переліку технічних засобів телекомунікацій, 

споруд електрозв’язку або їх частин, іншого 

телекомунікаційного обладнання, які можуть 

здаватися на брухт виключно від суб’єктів 

господарювання, що використовують зазначене 

майно під час провадження своєї господарської 

діяльності” 

Перший заступник 

Міністра 

 

Департамент з питань 

промисловості 

Липень Затверджено Перелік технічних засобів 

телекомунікацій, споруд електрозв’язку 

або їх частин, іншого 

телекомунікаційного обладнання, які 

можуть здаватися на брухт виключно від 

суб’єктів господарювання, що 

використовують зазначене майно під час 

провадження своєї господарської 

діяльності. 

57.  Наказ Мінстратегпрому “Про затвердження 

форми звіту про цільове використання товарів” 

Перший заступник 

Міністра 

 

Департамент з питань 

промисловості 

Червень Затверджено форми звіту про цільове 

використання товарів. 

58.  Наказ Мінстратегпрому “Про затвердження 

форми та порядку розроблення Програми 

створення (модернізації) виробничих 

потужностей і робочих місць” 

Перший заступник 

Міністра 

 

Департамент з питань 

промисловості 

Вересень Затверджено форми та порядку 

розроблення Програми створення 

(модернізації) виробничих потужностей і 

робочих місць. 
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59.  Розроблення та супроводження проєкту наказу 

Мінстратегпрому щодо затвердження форм до 

Державного реєстру імпортозаміщення та 

кооперації у стратегічних галузях промисловості 

Заступник Міністра з 

питань європейської 

інтеграції  

 

Управління інноваційної 

політики та науково-

технічного розвитку 

Вересень  Подання проєкту наказу для державної 

реєстрації до Міністерства юстиції 

України. 

60.  Опрацювання питання щодо визначення 

пріоритетів і видів підтримки щодо провадження 

науково-технічної діяльності у стратегічних 

галузях промисловості 

Заступник Міністра з 

питань європейської 

інтеграції  

 

Управління інноваційної 

політики та науково-

технічного розвитку 

Листопад Розроблені пропозиції щодо 

впровадження ефективних фінансових та 

організаційних заходів підтримки 

науково-технічної діяльності. 

61.  Опрацювання питання щодо формування за 

участю технічних комітетів стандартизації 

переліку нормативних документів у сфері 

стандартизації та метрологічної діяльності  

стратегічних галузей промисловості  

Заступник Міністра з 

питань європейської 

інтеграції  

 

Управління інноваційної 

політики та науково-

технічного розвитку 

Протягом року Розроблено пропозиції до переліку 

нормативних документів у сфері 

стандартизації та метрологічної 

діяльності стратегічних галузей 

промисловості. 

62.  Здійснення обліку об’єктів державної власності, 

що перебувають у сфері управління 

Мінстратегпрому, у тому числі засобами 

автоматизованої системи “Юридичні особи” 

Державний секретар  

Управління з питань 

управління об’єктами 

державної власності 

Протягом року Своєчасне подання квартальних та 

річних звітів до Фонду державного майна 

України та Державної служби статистики 

України. 

63.  Проведення контрольних заходів щодо 

ефективного використання та збереження 

об'єктів державної власності, що належать до 

сфери управління Міністерства 

Державний секретар 

Управління з питань 

управління об’єктами 

державної власності 

Протягом року Подання відповідних Звітів. 

64.  Здійснення заходів стосовно перетворення 

державного підприємства “Науково-виробниче 

об'єднання “Павлоградський хімічний завод” в 

Державний секретар Протягом року Видання відповідних наказів та 

державна реєстрація акціонерного 

товариства. 
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акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого 

належать державі 

Управління з питань 

управління об’єктами 

державної власності 

65.  Приведення статутів (положення) підприємств, 

установ, організацій і господарських структур, 

що належать до сфери управління Міністерства, 

у відповідність до вимог чинного законодавства 

та здійснення контролю за їх дотриманням 

Державний секретар 

Управління з питань 

управління об’єктами 

державної власності / 

структурні підрозділи, що 

координують діяльність 

Протягом року Державна реєстрація. 

66.  Здійснення внутрішнього аудиту в 

Мінстратегпромі, на підприємствах, в установах 

та організаціях, що належать до сфери його 

управління, згідно з Операційним планом 

діяльності з внутрішнього аудиту на 2022 рік  

Відділ внутрішнього 

аудиту 

Протягом року Здійснено внутрішні аудити. 

67.  Організаційне забезпечення проведення засідань 

Громадської ради при Міністерстві (відповідно 

до плану роботи Громадської ради при 

Міністерстві) 

Державний секретар 

 

Департамент з 

комунікаційної політики 

та організаційного 

забезпечення 

Протягом року  Засідання Громадської ради при 

Міністерстві. 

68.  Проведення засідань колегії при Міністерстві 

(відповідно до плану роботи колегії при 

Міністерстві) 

Державний секретар 

 

Департамент з 

комунікаційної політики 

та організаційного 

забезпечення 

Протягом року  Засідання колегії Мінстратегпрому. 

69.  Організаційне забезпечення проведення 

апаратних нарад у Міністерстві  

Державний секретар 

 

Департамент з 

комунікаційної політики 

та організаційного 

забезпечення 

Протягом року  Забезпечено проведення апаратних 

нарад при Міністерстві. 
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70.  Забезпечення функціонування телефонної 

“гарячої лінії” у Мінстратегпромі 

Державний секретар 

 

Департамент з 

комунікаційної політики 

та організаційного 

забезпечення 

Протягом року  Забезпечення функціонування 

телефону довіри та телефону “гаряча 

лінія”. 

71.  Організація роботи громадської приймальні 

Мінстратегпрому 

Державний секретар 

 

Департамент з 

комунікаційної політики 

та організаційного 

забезпечення 

Протягом року  Проведення прийомів. 

72.  Здійснення організаційного забезпечення 

особистого прийому громадян у громадській 

приймальні 

Державний секретар 

 

Департамент з 

комунікаційної політики 

та організаційного 

забезпечення 

Протягом року  Проведення прийомів. 

73.  Здійснення інформування громадськості про 

діяльність Міністерства  

Державний секретар 

 

Департамент з 

комунікаційної політики 

та організаційного 

забезпечення 

Протягом року Забезпечення роботи офіційного 

вебсайту та офіційної сторінки у 

соціальних мережах. 

74.  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, 

Державний секретар 

 

Департамент з 

комунікаційної політики 

та організаційного 

забезпечення 

Протягом року Опрацьовано 100% звернень та запитів. 
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запитах на отримання публічної інформації не 

належать до компетенції Мінстратегпрому 

Заходи, спрямовані на забезпечення діяльності Мінстратегпрому 

75.  Виконання функцій Мінстратегпрому як 

головного органу системи спеціальної 

інформації* 

*Відомості щодо системи спеціальної 

інформації мають гриф обмеження доступу 

(ДСК або таємно) відповідно до чинних 

нормативно-правових актів у сфері спеціальної 

інформації 

Перший заступник 

Міністра 

 

Департамент державної 

політики в сфері 

оборонно-промислового 

комплексу 

Протягом року  

 

Проведення засідання Ради*. 

76.  Моніторинг стану виконання завдань,  

визначених рішеннями Ради національної 

безпеки і борони України 

Перший заступник 

Міністра 

 

Департамент оборонно-

промислової політики 

Протягом року Підготовка звітів щодо стану 

виконання завдань, визначених 

рішеннями Ради національної безпеки і 

оборони України.  

77.  Організаційне забезпечення роботи Міжвідомчої 

координаційної комісії з питань 

імпортозаміщення 

Заступник Міністра з 

питань європейської 

інтеграції  

 

Управління інноваційної 

політики та науково-

технічного розвитку 

Листопад Проведено засідання Міжвідомчої 

координаційної комісії з питань 

імпортозаміщення. Складено та 

затверджено протокол засідання. 

78.  Здійснення організаційного забезпечення участі 

керівництва Міністерства у пленарних 

засіданнях Верховної Ради України, засіданнях 

Комітетів Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України та Урядових комітетів 

Державний секретар 

 

Департамент з 

комунікаційної політики 

та організаційного 

забезпечення 

Протягом року  Здійснено заходи щодо забезпечення 

організації участі керівництва 

Міністерства у засіданнях. 

79.  Здійснення організаційного забезпечення 

формування та подання звітів щодо виконання 

Плану роботи Мінстратегпрому на 2022 рік 

Державний секретар 

 

Щоквартально Звіти про виконання Плану роботи 

Мінстратегпрому на 2022 рік. 
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Департамент з 

комунікаційної політики 

та організаційного 

забезпечення 

80.  Здійснення організаційного забезпечення 

формування та подання на затвердження 

Міністру проєкту Плану роботи 

Мінстратегпрому на 2023 рік 

Державний секретар 

 

Департамент з 

комунікаційної політики 

та організаційного 

забезпечення 

Грудень Затверджений наказом 

Мінстратегпрому План роботи 

Мінстратегпрому на 2023 рік. 

81.  Здійснення заходів щодо виконання 

індивідуальних програм підвищення рівня 

професійної компетентності державних 

службовців, які займають посади державної 

служби категорії “Б” або “В” в апараті 

Міністерства 

Державний секретар 

 

Департамент по роботі з 

персоналом 

Протягом року Здійснено заходи щодо забезпечення 

організації проведення навчання з 

підвищення кваліфікації державних 

службовців апарату Міністерства та 

виконання індивідуальних програм 

підвищення рівня професійної 

компетентності державних службовців, 

які займають посади державної служби 

категорії “Б” або “В” в апараті 

Міністерства. 

82.  Організація проведення спеціальної перевірки 

стосовно осіб, які претендують на зайняття 

посад, які передбачають зайняття 

відповідального або особливо відповідального 

становища, та посад з підвищеним корупційним 

ризиком, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 25 березня 2015 року  

№ 171 

Державний секретар 

 

Департамент по роботі з 

персоналом/ 

Сектор з питань 

запобігання та виявлення 

корупції 

Протягом року Проведено спеціальні перевірки щодо 

осіб, які претендують на зайняття посад, 

які передбачають зайняття 

відповідального або особливо 

відповідального становища, та посад з 

підвищеним корупційним ризиком, 

затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 25 березня 2015 

року № 171. 

83.  Проведення аналізу відповідності структури 

апарату міністерства покладеним на нього 

завданням, функціям та повноваженням; 

розмежовано функції з формування та реалізації 

державної політики; за потреби запропоновано 

внесення змін до структури апарату міністерства; 

Державний секретар 

 

Департамент по роботі з 

персоналом 

ІІ квартал Забезпечено проведення аналізу 

відповідності структури апарату 

міністерства покладеним на нього 

завданням, функціям та повноваженням 

тощо. 
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утворені у структурі апарату міністерства 

директорати виконують функції із забезпечення 

формування державної політики у сферах 

компетенції міністерства, координації та 

моніторингу її реалізації 

84.  Проведення класифікації посад державної 

служби в апараті міністерства з метою 

визначення ролі кожної посади у виконанні 

завдань і функцій міністерством або структурним 

підрозділом апарату міністерства; результати 

класифікації посад державної служби подано до 

НАДС 

Державний секретар 

 

Департамент по роботі з 

персоналом 

Травень Забезпечено проведення класифікації 

посад державної служби в апараті 

міністерства. 

85.  Проведення аудиту результатів роботи апарату 

міністерства для визначення ефективності 

розподілу завдань міністерства за минулий рік 

між державними службовцями апарату 

міністерства на основі встановлених їм завдань і 

ключових показників результативності, 

ефективності та якості, ступеня особистої участі 

кожного державного службовця у забезпеченні 

виконання завдань міністерства в цілому та 

встановлення відповідності результатів 

оцінювання державних службовців апарату 

міністерства фактичному стану виконання 

завдань, поставлених перед міністерством 

Державний секретар 

 

Відділ внутрішнього 

аудиту 

Протягом року Проведено аудит результатів роботи 

апарату міністерства. 

86.  Проведення гендерного аудиту апарату 

міністерства; за результатами аудиту підготовка 

звіту з відповідними пропозиціями та подання на 

розгляд Міністру 

Державний секретар 

 

Відділ внутрішнього 

аудиту 

Протягом року Звіт за результатами гендерного аудиту 

апарату міністерства, наданий на розгляд 

Міністру. 

87.  Забезпечення підготовки проєктів актів в 

електронній формі та їх опрацювання і 

погодження з використанням відповідного 

модуля системи електронної взаємодії органів 

виконавчої влади 

Державний секретар 

 

Відділ ІТ-підтримки та 

захисту інформації 

Міністерства 

Протягом року Підготовлено проєкти актів в 

електронній формі та їх опрацювання і 

погодження з використанням 

відповідного модуля системи електронної 

взаємодії органів виконавчої влади. 

88.  Розроблення та затвердження відповідних 

документів щодо функціонування діючих 

Державний секретар 

 

Протягом року Забезпечено розроблення та 

затвердження відповідних документів 
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інформаційно-комунікаційних систем 

міністерства: положення про систему, порядок 

обробки інформації, регламент роботи системи 

Відділ ІТ-підтримки та 

захисту інформації 

Міністерства / Управління 

розвитку цифрової 

інфраструктури 

щодо функціонування діючих 

інформаційно-комунікаційних систем 

міністерства. 

89.  Забезпечення підключення та внесення до 

інформаційної системи управління людськими 

ресурсами в державних органах актуальної та 

повної інформації; забезпечено здійснення 

нарахування авансу та заробітної плати 

працівникам апарату міністерства в зазначеній 

системі з вересня 2022 р.  

Державний секретар 

 

Департамент по роботі з 

персоналом 

Протягом року Підключено та внесено до 

інформаційної системи управління 

людськими ресурсами в державних 

органах актуальної та повної інформації. 

90.  Організація роботи за пріоритетними напрямами 

та завданнями (проєктами) цифрової 

трансформації, схваленими розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 17 лютого  

2021 року № 365 “Деякі питання цифрової 

трансформації”  

Державний секретар 

 

Управління розвитку 

цифрової інфраструктури 

Протягом року Забезпечено організацію роботи за 

пріоритетними напрямами та завданнями 

(проєктами) цифрової трансформації. 

91.  Проведення аналізу відповідності структур та 

штатних розписів підприємств, установ, 

організацій, які знаходяться у сфері управління 

Мінстратегпрому, та які направлені на 

погодження до Мінстратегпрому, вимогам 

чинного законодавства 

Державний секретар 

 

Департамент по роботі з 

персоналом/ 

Управління з питань 

управління об’єктами 

державної власності / 

структурні підрозділи, що 

координують діяльність  

Протягом року Забезпечено проведення аналізу 

відповідності структур та штатних 

розписів підприємств, установ, 

організацій, які знаходяться у сфері 

управління Мінстратегпрому, та які 

направлені на погодження до 

Мінстратегпрому, вимогам чинного 

законодавства. 

92.  Актуалізація посадових інструкцій державних 

службовців апарату Мінстратегпрому 

Державний секретар 

 

Департамент по роботі з 

персоналом спільно зі 

структурними 

підрозділами апарату 

Мінстратегпрому 

Протягом року Актуалізовано посадові інструкції 

державних службовців апарату 

Мінстратегпрому спільно зі 

структурними підрозділами апарату 

Мінстратегпрому. 
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93.  Забезпечення проведення конкурсів на зайняття 

посад державної служби 

Державний секретар 

 

Департамент по роботі з 

персоналом 

Протягом року Забезпечено проведення конкурсів на 

зайняття посад державної служби, 

призначення на які здійснюється 

державним секретарем Мінстратегпрому 

відповідно до вимог нормативно-

правових актів. 

94.  Затвердження паспортів бюджетних програм, 

головним розпорядником яких є Мінстратегпром 

Департамент економіки та 

фінансів 

45 днів з дня 

набрання 

чинності 

Закону про 

Державний 

бюджет 

України на 

2022 рік 

Видання наказу Мінстратегпромом про 

затвердження паспортів бюджетних 

програм. 

95.  Складання бюджетних запитів на 2023 – 2025 

роки за бюджетними програмами головним 

розпорядником яких є Мінстратегпром та 

подання їх до Міністерства фінансів України 

Департамент економіки та 

фінансів 

не пізніше  

15 вересня  

2022 року 

Подання Міністерству фінансів 

України бюджетних запитів на 2023 - 2025 

роки. 

96.  Аналіз суб'єктів господарювання згідно з 

методичними рекомендаціями застосування 

критеріїв визначення ефективності управління 

об'єктами державної власності, затвердженими 

Мінекономіки 

Департамент економіки та 

фінансів 

Щоквартально Сформований звіт. 

97.  Формування зведеного звіту про виконання 

фінансових планів, фінансової звітності, 

інформації про фіскальні ризики суб'єктів 

господарювання 

Департамент економіки та 

фінансів 

Щоквартально Сформований звіт. 

98.  Складання та подання фінансової і бюджетної 

звітності Міністерства з питань стратегічних 

галузей промисловості України 

Державний секретар 

 

Управління 

бухгалтерського обліку та 

звітності 

Щокварталу до 

15 числа 

наступного 

місяця 

Подання звіту до Державної 

казначейської служби України. 

99.  Організація та проведення закупівель товарів, 

робіт і послуг 

Державний секретар 

 

Протягом року Проведено процедури закупівель 

товарів, робіт і послуг відповідно до 
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Адміністративно-

господарське управління 

Річного плану закупівель 

Мінстратегпрому. 

100.  Забезпечення укладання договорів, що 

стосуються фінансово-господарської діяльності 

Мінстратегпрому 

Державний секретар 

 

Адміністративно-

господарське управління 

Протягом року Укладено договори за результатами 

проведення процедур закупівель.  

101.  Складання та публікація плану закупівель на 

2022 рік, змін до нього на підставі кошторисних 

призначень 

Державний секретар 

 

Адміністративно-

господарське управління 

Протягом року Складено та опубліковано план 

закупівель. 

102.  Організація матеріально-технічного 

забезпечення структурних підрозділів 

Мінстратегпрому 

Державний секретар 

 

Адміністративно-

господарське управління 

Протягом року Забезпечено структурні підрозділи 

Мінстратегпрому. 

103.  Розроблення проектно-кошторисної 

документації на ремонт приміщень 

Державний секретар 

 

Адміністративно-

господарське управління 

Протягом року Розроблено проектно-кошторисну 

документацію на ремонт приміщень. 

104.  Проведення поточних ремонтів у приміщеннях 

Мінстратегпрому 

Державний секретар 

 

Адміністративно-

господарське управління 

Протягом року Забезпечено проведення 100% робіт 

відповідно до потреби. 

105. . Створення комісії з перевірки стану документів, 

що становлять службову інформацію 

Проведення перевірки стану документів, що 

становлять службову інформацію 

Державний секретар 

 

Управління 

документального 

забезпечення та контролю 

Березень Видано наказ Мінстратегпрому про 

створення комісії з перевірки стану 

документів, що становлять службову 

інформацію. 

Затверджено Акт про результати 

перевірки наявності та фізичного стану 

документів, справ, видань, електронних 

носіїв інформації з грифом “Для 

службового користування” та організації 

роботи з ними. 
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106. . Розроблення зведеної номенклатури справ 

Мінстратегпрому на 2023 рік, погодження з 

Центральним державним архівом вищих органів 

влади та управління України 

Державний секретар 

 

Управління 

документального 

забезпечення та контролю 

Грудень Видано наказ Мінстратегпрому про 

введення в дію зведеної номенклатури 

справ Мінстратегпрому на 2023 рік. 

107.  Забезпечення сталої роботи інформаційно-

телекомунікаційної системи апарату 

Міністерства, автоматизованих систем для 

обробки інформації з обмеженим доступом, 

інформаційних ресурсів Мінстратегпрому 

Державний секретар 

 

Відділ ІТ-підтримки та 

захисту інформації 

Міністерства 

Постійно Забезпечено сталу роботу 

інформаційно-телекомунікаційної 

системи апарату Міністерства, 

автоматизованих систем для обробки 

інформації з обмеженим доступом, 

інформаційних ресурсів 

Мінстратегпрому. 

108.  Створення комплексної системи захисту 

інформації інформаційно-телекомунікаційної 

системи Мінстратегпрому 

Державний секретар 

 

Відділ ІТ-підтримки та 

захисту інформації 

Міністерства 

III квартал Створено системи захисту інформації.  

109.  Здійснення заходів з технічного захисту 

інформації в апараті Міністерства  

Державний секретар 

 

Відділ ІТ-підтримки та 

захисту інформації 

Міністерства 

Постійно Проведено заходи з технічного захисту 

інформації в апараті Міністерства. 

110.  Впровадження, в разі службової необхідності, 

нових апаратно-програмних комплексів, 

програмних продуктів, робочих станцій 

користувачів в апараті Міністерства 

Державний секретар 

 

Відділ ІТ-підтримки та 

захисту інформації 

Міністерства 

Постійно Впроваджено нові апаратно-програмні 

комплекси, програмні продукти. 

111.  Розробка та організація прийняття відповідних 

нормативних актів Мінстратегпрому, 

направлених на запобігання корупції та 

контролю за їх реалізацією в апараті та 

юридичних особах публічного права, що 

належать до сфери управління Мінстратегпрому 

Сектор з питань 

запобігання та виявлення 

корупції 

Протягом року Прийняття наказів Мінстратегпрому з 

питань щодо здійснення заходів для 

запобігання корупції та контролю за їх 

реалізацією в апараті та юридичних 

особах публічного права, що належать до 

сфери управління Мінстратегпрому. 
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112.  Доведення мобілізаційних завдань до 

підприємств, установ та організацій, що 

належать до сфери управління Мінстратегпрому 

Відділ мобілізаційної 

роботи та цивільного 

захисту 

Березень - 

грудень 

Листи розсилки. 

113.  Організація підвищення кваліфікації 

працівників, на яких покладаються функцій 

мобілізаційної підготовки апарату Міністерства  

Відділ мобілізаційної 

роботи та цивільного 

захисту 

Березень - 

листопад 

Проведення нарад, семінарів, навчань, 

зборів. 

114.  Підготовка та подання до Міністерства 

економіки України щорічної доповіді про стан 

мобілізаційної готовності 

Відділ мобілізаційної 

роботи та цивільного 

захисту, структурні 

підрозділи апарату 

Міністерства,  

підприємства, організації 

та установи, що входять 

до сфери управління 

Грудень Підготовлено та подано до 

Мінекономіки доповідь про стан 

мобілізаційної готовності. 

115.  Створення мобілізаційного плану Міністерства, а 

також його додатків відповідно до структурних 

підрозділів які входять у сферу управління 

Відділ мобілізаційної 

роботи та цивільного 

захисту 

Протягом року План мобілізаційної підготовки, 

затверджений Міністром. 

116.  Створення та організація служби відповідальних 

чергових Міністерства 

Відділ мобілізаційної 

роботи та цивільного 

захисту 

Липень - 

вересень 

Організоване цілодобове чергування. 

117.  Унормування створення позаміського запасного 

пункту управління Міністерства 

Відділ мобілізаційної 

роботи та цивільного 

захисту 

Жовтень Внесено зміни до постанови Кабінету 

Міністрів України. 

118.  Направлення, через РСО, до Кабінету Міністрів 

України запиту, щодо отримання керівних 

документів з питань цивільного захисту про 

організацію заходів на особливий період 

Відділ мобілізаційної 

роботи та цивільного 

захисту 

Січень - лютий Отримання відповідних керівних 

документів. 

119.  Розроблення на основі плану основних заходів 

(розпорядження Кабінету Міністрів України) 

галузевого плану основних заходів цивільного 

захисту на 2022 рік відповідно до повноважень 

Мінстратегпрому 

Відділ мобілізаційної 

роботи та цивільного 

захисту 

Січень - лютий Підготовлений проєкт наказу 

Мінстратегпрому.  
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120.  Надання уточненої копії плану евакуації 

працівників апарату Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій  

Відділ мобілізаційної 

роботи та цивільного 

захисту 

До 15 березня Копія плану евакуації, затверджена 

наказом Мінстратегпрому, надана до 

ДСНС України.  

121.  Надання доповіді про стан цивільного захисту в 

галузі відповідно до повноважень 

Мінстратегпрому 

Відділ мобілізаційної 

роботи та цивільного 

захисту 

Щопівроку,  

за станом  

на 01 липня - 

до 10 липня; 

за звітний рік 

станом  

на 01 січня - до 

10 січня 

Доповідь надано до ДСНС України. 

122.  Розроблення Плану реагування на надзвичайні 

ситуації 

Відділ мобілізаційної 

роботи та цивільного 

захисту 

Квітень - 

травень 

Підготовлений проєкт наказу 

Мінстратегпрому. 

Нормативно-правова діяльність Мінстратегпрому 

123.  Проєкт Закону “Про державну промислову 

політику”  

Перший заступник 

Міністра 

 

Департамент з питань 

промисловості 

Вересень Подано Кабінетом Міністрів України 

до Верховної Ради України законопроєкт.  

124.  Проєкт Закону “Про державне регулювання у 

сфері супутникової навігації”  

Заступник Міністра з 

питань європейської 

інтеграції 

 

Департамент державної 

політики авіаційно-

космічної галузі 

 

Державне космічне 

агентство України 

Вересень Подано Кабінетом Міністрів України 

до Верховної Ради України законопроєкт.  
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125.  Проєкт Закону “Про державне регулювання у 

сфері дистанційного зондування Землі” 

Заступник Міністра з 

питань європейської 

інтеграції 

 

Департамент державної 

політики авіаційно-

космічної галузі 

 

Державне космічне 

агентство України 

Вересень Подано Кабінетом Міністрів України 

до Верховної Ради України законопроєкт.  

126.  Проєкт постанови Кабінету Міністрів України 

“Про внесення змін до Програми утилізації 

твердого ракетного палива міжконтинентальних 

балістичних ракет РС-22” 

Перший заступник 

Міністра 

 

Департамент державної 

політики в сфері 

оборонно-промислового 

комплексу 

Квітень Подано на розгляд Кабінетові 

Міністрів України проєкт акта. 

127.  Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів 

України “Про затвердження плану дій щодо 

інтеграції України до Європейського космічного 

агентства України” 

Заступник Міністра з 

питань європейської 

інтеграції 

 

Департамент державної 

політики авіаційно-

космічної галузі 

 

Державне космічне 

агентство України 

Квітень Подано на розгляд Кабінетові 

Міністрів України проєкт акта.  

128.  Проєкт Закону “Про внесення змін до деяких 

законів України (щодо стабілізації фінансового 

стану суб’єктів космічної діяльності)” 

Заступник Міністра з 

питань європейської 

інтеграції, 

 

Департамент державної 

політики авіаційно-

космічної галузі 

 

Грудень Подано Кабінетом Міністрів України 

до Верховної Ради України законопроєкт.  



29 
 

  

Департамент економіки та 

фінансів 

 

Державне космічне 

агентство України 

129.  Проєкт Закону “Про внесення змін до деяких 

законів України щодо часткової компенсації 

закупівлі засобів міського та приміського 

громадського транспорту” 

Перший заступник 

Міністра 

 

Департамент з питань 

промисловості 

 

Грудень Подано Кабінетом Міністрів України 

до Верховної Ради України законопроєкт.  

130.  Проєкт наказу Мінстратегпрому “Про 

затвердження переліку технічних засобів 

телекомунікацій, споруд електрозв’язку або їх 

частин, іншого телекомунікаційного обладнання, 

які можуть здаватися на брухт виключно від 

суб’єктів господарювання” 

Перший заступник 

Міністра 

 

Департамент з питань 

промисловості 

Лютий Набрання чинності наказу. 

131.  Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів 

України “Про затвердження Державної цільової 

оборонної програми з реалізації в інтересах 

сектору безпеки і оборони України проектів з 

виконання наукових досліджень і розробок, 

розробок нових технологій на період до 2024 

року” 

Перший заступник 

Міністра  

 

Департамент державної 

політики в сфері 

оборонно-промислового 

комплексу 

Вересень Подано на розгляд Кабінетові 

Міністрів України проєкт акта.  

132.  Проєкт Закону “Про робототехніку та 

роботизацію в Україні” 

Заступник Міністра з 

питань європейської 

інтеграції  

 

Управління інвестиційної 

політики, міжнародної 

технічної допомоги та 

виставкової діяльності 

Квітень Законопроект подано до Кабінету 

Міністрів України. 
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133.  Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів 

України “Про cхвалення Концепції державної 

цільової економічної програми розвитку 

титанової галузі України на 2023-2027 роки” 

Перший заступник 

Міністра 

 

Департамент з питань 

промисловості 

Грудень Подано на розгляд Кабінетові 

Міністрів України проєкт акта.  

134.  Проєкт постанови Кабінету Міністрів України 

“Про затвердження критеріїв, за якими 

оцінюється ступінь ризику від провадження 

господарської діяльності у сфері заготівлі 

металобрухту та операції з металобрухтом та 

визначається періодичність проведення 

планових заходів державного нагляду 

(контролю)” 

Перший заступник 

Міністра 

 

Департамент з питань 

промисловості 

Грудень Подано на розгляд Кабінетові 

Міністрів України проєкт акта. 

135.  Проєкт Закону України “Про внесення зміни до 

статті 2¹ Закону України “Про деякі питання 

заборгованості підприємств оборонно-

промислового комплексу — учасників 

Державного концерну “Укроборонпром” та 

забезпечення їх стабільного розвитку” 

Перший заступник 

Міністра 

 

Департамент державної 

політики в сфері 

оборонно-промислового 

комплексу 

Вересень Подано Кабінетом Міністрів України 

до Верховної Ради України законопроєкт.  

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 


