
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства з питань 

стратегічних галузей промисловості 

України  

______________________ № ________ 

План діяльності 

Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України 

з підготовки проектів регуляторних актів на 2023 рік  
 

№ 

п/п 

Назва проекту 

регуляторного акта 

(Закону України, 

акта Президента 

України, акта 

Кабінету Міністрів 

України, наказу 

Мінстратегпрому) 

Обґрунтування необхідності 

прийняття регуляторного акта 

Строк 

виконан

ня 

Очікувані результати Виконавець 

 

1 

 

Проект Закону  «Про 

державне 

регулювання у сфері 

супутникової 

навігації». 

 

 

 

Визначення державного регулювання 

у сфері супутникової навігації, а 

також визначення повноважень 

державних органів, прав і зобов’язань 

суб’єктів супутникової навігації, 

вимог та умов щодо провадження 

підприємницької діяльності в сфері 

супутникової навігації, умов та 

порядку надання та використання 

супутникових навігаційних 

інформаційних послуг в Україні 

 

 

IV 

квартал 

2023 року 

Визначення повноважень державних 
органів, прав і зобов’язань суб’єктів 
супутникової навігації, вимог та умов щодо 
провадження підприємницької діяльності в 
сфері супутникової навігації, умов та 
порядку надання та використання 
супутникових навігаційних інформаційних 
послуг в Україні 

 

Департамент 

державної 

політики 

авіаційно-

космічної 

галузі  
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2 Проект Закону «Про 

державне 

регулювання у сфері 

дистанційного 

зондування Землі» 

 

 

Визначення правових та 

організаційних засад і принципів 

державного регулювання у сфері 

дистанційного зондування Землі з 

космосу, визначення прав, обов'язків і 

відповідальності учасників 

правовідносин, що виникають у сфері 

виробництва, обігу, використання та 

зберігання даних дистанційного 

зондування Землі з космосу 

IV 

квартал 

2023 року 

Встановлення правових та організаційних 

засад і принципів державного регулювання у 

сфері дистанційного зондування Землі з 

космосу, визначення прав, обов'язків і 

відповідальності учасників правовідносин, 

що виникають у сфері виробництва, обігу, 

використання та зберігання даних 

дистанційного зондування Землі з космосу 

Департамент 

державної 

політики 

авіаційно-

космічної 

галузі  

 

 

3 Проект Закону «Про 

розроблення та 

виробництво 

озброєння, військової і 

спеціальної техніки» 

Визначення основних засад 
діяльності, пов’язаної з 
розробленням, виробництвом та 
забезпеченням інших стадій 
життєвого циклу озброєння, 
військової і спеціальної техніки, 
врегулювання правових і 
господарських відносини, що 
виникають під час такої діяльності, 
правового режиму озброєння, 
військової і спеціальної техніки, 
особливості під час дії воєнного стану 
(особливого періоду), повноважень 
центральних органів виконавчої 
влади та інших суб’єктів. 
Також на законодавчому рівні з 
метою запровадження інструментів 
проектного менеджменту 
пропонується створення інституції 
Уповноважених осіб із розроблення 
озброєння, військової і спеціальної 
техніки. 

IV 

квартал 

2023 року 

Законопроектом передбачається визначити 
основні засади діяльності, пов’язаної з 
розробленням, виробництвом та 
забезпеченням інших стадій життєвого 
циклу озброєння, військової і спеціальної 
техніки, врегулювати правові і господарські 
відносини, що виникають під час такої 
діяльності, правового режиму озброєння, 
військової і спеціальної техніки, особливості 
під час дії воєнного стану (особливого 
періоду), повноважень центральних органів 
виконавчої влади та інших суб’єктів. 
Також на законодавчому рівні з метою 
запровадження інструментів проектного 
менеджменту пропонується створення 
інституції Уповноважених осіб із 
розроблення озброєння, військової і 
спеціальної техніки. 

Департамент 

військово-

промислової 

політики 

4 Проект Закону «Про 

внесення змін до 

Закону України «Про 

металобрухт». 

Необхідність приведення положень 

Закону України «Про металобрухт»  

у відповідність із прийнятим Законом 

України «Про управління відходами», 

IІ квартал 

2023 року 
Уникнення неузгодженостей в процесі 
регулювання відносин, пов’язаних із 
операціями з металобрухтом   

Департамент 

промислової 

політики 
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з метою уникнення неузгодженостей 

в процесі регулювання відносин, 

пов’язаних із операціями з 

металобрухтом   

 

5 Проект Закону «Про 

внесення змін до 

Закону України «Про 

розвиток 

літакобудівної 

промисловості» 

 

 

Положеннями Закону України «Про 

розвиток літакобудівної 

промисловості» не в достатньому 

обсязі визначені загальні правові 

засади розвитку авіаційної 

промисловості, державного 

економічного і правового 

регулювання галузі. Це призводить до 

виникнення неузгоджених 

міжгалузевих дій суб’єктів авіаційної 

діяльності та розбалансування 

системи  державної підтримки і 

захисту українських розробників, 

виробників, експлуатантів та 

власників авіаційної техніки. 

IІІ 

квартал 

2023 року 

В більш достатньому обсязі визначення 

загальних правових засад розвитку 

авіаційної промисловості, державного 

економічного і правового регулювання 

галузі з метою уникнення неузгоджених 

міжгалузевих дій суб’єктів авіаційної 

діяльності та розбалансування 

системи  державної підтримки і захисту 

українських розробників, виробників, 

експлуатантів та власників авіаційної 

техніки. 

Департамент 

державної 

політики 

авіаційно-

космічної 

галузі  

 

6 Проект Закону «Про 

робототехніку та 

роботизацію в  

Україні» 

На законодавчому рівні  

врегулювати питання  

правових, економічних та 

організаційних засад і принципів 

державного регулювання у сфері  

робототехніки та роботизації в 

Україні, визначення прав, обов’язків і  

відповідальності учасників 

правовідносин, що виникають у  

зазначеній сфері, визначення  

уповноваженого центрального органу  

виконавчої влади до компетенції 

якого віднесено врегулювання  

питань у сфері робототехніки та  

роботизації. 

І квартал 

2023 року 

Встановлення правових, економічних та 

організаційних засад і принципів державного 

регулювання у сфері робототехніки та 

роботизації в Україні, визначення прав, 

обов’язків і відповідальності учасників 

правовідносин, що виникають у зазначеній 

сфері, визначення 

уповноваженого центрального органу 

виконавчої влади до компетенції якого 

віднесено 

врегулювання питань у сфері робототехніки 

та роботизації.  

 

Законодавче врегулювання впровадження 

робототехніки та роботизації в Україні 

сприятиме 

Департамент 

з питань 

цифрового 

розвитку, 

цифрових 

трансформа

цій і 

цифровізації 

 

Управління 

інвестиційно

ї політики та 

виставкової 

діяльності 
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технічному переоснащенню виробництва; 

залученню зовнішнього фінансування; 

збільшенню обсягів виробництва та 

експорту продукції з середнім та високим 

рівнем переробки та доданої вартості, 

збереження існуючих та створення нових 

робочих місць, збільшення рентабельності 

активів державних підприємств. 

 

 

В.о. директора Юридичного департаменту                                                                                                   Віталій ПАВЛОВ 


