
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства з питань 

стратегічних галузей промисловості 

України  

______________________ № ________ 

План діяльності 

Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України 

з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік  
 

№ 

п/п 

Назва проєкту 

регуляторного акта 

(Закону України, 

акта Президента 

України, акта 

Кабінету Міністрів 

України, наказу 

Мінстратегпрому) 

Обґрунтування 

необхідності прийняття 

регуляторного акта 

Строк 

виконання 

Очікувані результати Виконавець 

 

1 

 

Проєкт Закону  «Про 

державну промислову 

політику»  

 

 

 

 

Необхідність вирішення 

проблемних питань, 

пов’язаних із реалізацією 

державної політики у 

промисловій сфері 

 

Вересень 

 

вирішення проблемних питань, 
пов’язаних із реалізацією державної 
політики у промисловій сфері; 
інтенсифікація розвитку 
високотехнологічних наукоємних із 
високою доданою вартістю 
виробництв для збільшення кількості 
високооплачуваних робочих місць, 
валового внутрішнього продукту, 
надходжень до бюджетів усіх рівнів 
та соціальних фондів, покращення 

 

Департамент з питань 

промисловості 

 

Управління інвестиційної 

політики, міжнародної 

технічної допомоги та 

виставкової діяльності 



2 

 
структури національної економіки та 
промисловості 

2 Проєкт Закону «Про 

державне 

регулювання у сфері 

супутникової 

навігації» 

  

 

                    

 

Визначення державного 

регулювання у сфері 

супутникової навігації 

Вересень 
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 формування 

політики авіаційної та 

космічної галузей 

 

ДКА України 

3 Проєкт Закону «Про 

державне 

регулювання у сфері 

дистанційного 

зондування Землі» 

 

 

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 

Вересень 
встановлення правових, економічних 

та організаційних засад і принципів 

державного регулювання у сфері 

дистанційного зондування Землі, 

визначення прав, обов’язків і 

відповідальності учасників 

правовідносин, що виникають у сфері 

виробництва, обігу, використання та 

зберігання даних дистанційного 

зондування Землі з космосу 

Департамент формування 

політики авіаційної та 

космічної галузей 

 

ДКА України 

4 Проєкт постанови 

Кабінету Міністрів 

України «Про 

внесення змін до 

Програми утилізації 

Необхідність 

продовження терміну дії 

Програми утилізації 

твердого ракетного 

палива 

Квітень 
продовження терміну дії Програми, її 
фінансування та забезпечення 
утилізації 1802,3  тонн твердого 
ракетного палива, яке зберігається на 
державному підприємстві «Науково-

Департамент стратегії 

реформування ОПК 

 

 



3 

 
твердого ракетного 

палива 

міжконтинентальних 

балістичних ракет РС-

22» 

міжконтинентальних 

балістичних ракет РС-22 

виробниче об’єднання 
«Павлоградський хімічний завод» 

5 Проєкт Закону «Про 

внесення змін до 

деяких законів 

України (щодо 

стабілізації 

фінансового стану 

суб’єктів космічної 

діяльності)» 

 

 

Необхідність на 

законодавчому рівні 

врегулювати питання 

господарських відносин 

між суб’єктами космічної 

діяльності та органами 

державної влади у сфері 

управління об’єктами 

державної власності та 

державної підтримки 

космічної діяльності 

шляхом зменшення 

податкових навантажень 

та встановлення пільг  

 

Грудень 
покращення умов ведення 

господарської діяльності в Україні 

суб’єктів космічної діяльності та 

літакобудування з одночасним 

створенням умов для збереження та 

нарощування експортного потенціалу 

підприємств, а також космічної галузі 

в цілому, збільшення 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 

Департамент формування 

політики авіаційної та 

космічної галузей 

 

Департамент економіки та 

фінансів 

 

ДКА України 

 

6 Проєкт Закону «Про 

внесення змін до 

деяких законів 

України щодо 

часткової компенсації 

закупівлі засобів 

міського та 

приміського 

громадського 

транспорту» 

На законодавчому рівні 

врегулювати питання 

щодо удосконалення 

функціонування системи 

державної підтримки 

виробництва засобів 

міського та приміського 

громадського транспорту 

Грудень 
розбудова державної політики у сфері 
вітчизняної промисловості, 
направленої на розвиток міського та 
приміського громадського 
транспорту, забезпечення потреб 
громадян у доступних, якісних і 
безпечних перевезеннях, і як 
результат – підвищення попиту на 
засоби громадянського транспорту. 

Департамент з питань 

промисловості 

7 Наказ 

Мінстратегпрому 

«Про затвердження 

Реалізація Закону 

України від 14.07.2020 № 

776-ІX «Про внесення 

Лютий Створення переліку технічних засобів 

телекомунікацій, споруд 

електрозв’язку або їх частин, іншого 

Департамент з питань 

промисловості 



4 

 
переліку технічних 

засобів 

телекомунікацій, 

споруд електрозв’язку 

або їх частин, іншого 

телекомунікаційного 

обладнання, які 

можуть здаватися на 

брухт виключно від 

суб’єктів 

господарювання» 

змін до деяких 

законодавчих актів 

України щодо детінізації 

ринку металургійної 

сировини та операцій з 

металобрухтом». 

телекомунікаційного обладнання, які 

можуть здаватися на брухт виключно 

від суб’єктів господарювання, що 

використовують зазначене майно під 

час провадження своєї господарської 

діяльності. 

8 Проєкт 

розпорядження 

Кабінету Міністрів 

України «Про 

затвердження 

Державної цільової 

оборонної програми з 

реалізації в інтересах 

сектору безпеки і 

оборони України 

проєктів з виконання 

наукових досліджень і 

розробок, розробок 

нових технологій на 

період до 2024 року» 

На законодавчому рівні 

врегулювання питання 

Створення та 

запровадження правових, 

організаційних та 

фінансових передумов 

для розвитку та 

ефективного 

функціонування системи 

фундаментальних 

прикладних науково-

технічних розробок, 

підвищення їх 

конкурентоспроможност

і, а також розвитку 

наукової та інноваційної 

сфери в інтересах 

сектору безпеки і 

оборони України. 

Вересень Створення та запровадження 

правових, організаційних та 

фінансових передумов для розвитку 

та ефективного функціонування 

системи фундаментальних 

прикладних науково-технічних 

розробок, підвищення їх 

конкурентоспроможності, а також 

розвитку наукової та інноваційної 

сфери в інтересах сектору безпеки і 

оборони України. 

Департамент стратегії 

реформування ОПК 

9 Проєкт Закону «Про 

робототехніку  

На законодавчому рівні 

врегулювати питання 

правових, економічних 

Квітень Встановлення правових, економічних 

та організаційних засад і принципів 

державного регулювання у сфері 

Управління інвестиційної 

політики, міжнародної 



5 

 
та роботизацію в 

Україні» 

 

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. 

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. Напрям 

робототехніки у світі 

висококапіталізований, знаходиться 

на старті розвитку та має позитивний 

вплив на економіку країн. Сьогодні 

особливу увагу робототехніці 

приділяють такі економічно успішні 

країни, як США, КНР, ФРН, Японія. 

Законодавче врегулювання 

впровадження робототехніки та 

роботизації в Україні сприятиме 

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 

технічної допомоги та 

виставкової діяльності 

10 Проєкт 

розпорядження 

Кабінету Міністрів 

України «Про 

Проєктом акта 

передбачається 

визначення проблем, на 

розв'язання яких 

Грудень Схвалення Концепції Державної 

цільової економічної програми 

розвитку титанової галузі України на 

2023-2027 роки сприятиме створенню 

Департамент з питань 

промисловості 



6 

 
cхвалення Концепції 

державної цільової 

економічної програми 

розвитку титанової 

галузі України на 

2023-2027 роки» 

спрямована програма та 

оптимального варіанта 

розв’язання проблем для  

забезпечення  розвитку 

титанової галузі з 

урахуванням захисту 

національних інтересів в 

економічній сфері та 

підвищення рівня 

національної безпеки, 

обороноздатності 

держави, а також 

необхідність створення в 

Україні повного циклу 

переробки титану.   

умов задля забезпечення розвитку 

вітчизняної титанової галузі, зокрема 

щодо створення в Україні повного 

циклу переробки титану з 

урахуванням захисту національних 

інтересів в економічній сфері та 

підвищенню рівня національної 

безпеки й обороноздатності держави. 

11 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)» 

Прийняття проєкту 

постанови дозволить 

організувати здійснення 

державного нагляду 

(контролю) на 

належному рівні, 

врегулювати кількість та 

періодичність здійснення 

планових заходів 

(контролю) та коло 

суб’єктів 

господарювання, які 

належать до високого, 

середнього та незначного 

ступенів ризику; 

забезпечить 

однозначність та 

прозорість у відносинах 

між суб'єктами 

Грудень Затвердження критеріїв, за якими 

оцінюватиметься ступінь ризику від 

провадження господарської 

діяльності у сфері заготівлі 

металобрухту та операції з 

металобрухтом та визначатиметься 

періодичність проведення планових 

заходів державного нагляду 

(контролю), що сприятиме  

запобіганню порушення 

законодавства у сфері заготівлі 

металобрухту та операції з 

металобрухтом, своєчасності 

виявлення таких порушень і вжиття 

відповідних заходів реагування щодо 

їх усунення. 

 

Департамент з питань 

промисловості 
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господарювання і 

органом державного 

нагляду (контролю) – 

місцевими державними 

адміністраціями.  

12 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» 

На законодавчому рівні 

забезпечити стале 

функціонування 

підприємств оборонно-

промислового 

комплексу, що мають 

стратегічне значення для 

економіки і безпеки 

держави, захист їх 

інтересів у відносинах з 

юридичними особами 

держави-агресора та/або 

держави-окупанта або 

юридичними особами з 

іноземними інвестиціями 

чи іноземними 

підприємствами 

держави-агресора та/або 

держави-окупанта, 

уникнення зловживань з 

боку зазначених 

юридичних осіб у разі 

зміни кінцевого 

бенефіціарного власника 

(контролера), акціонера 

або учасника, який є 

власником контрольного 

пакета акцій або часток у 

статутному капіталі 

Вересень  Забезпечення сталого 

функціонування підприємств 

оборонно-промислового комплексу, 

що мають стратегічне значення для 

економіки і безпеки держави, захист 

їх інтересів у відносинах з 

юридичними особами держави-

агресора та/або держави-окупанта або 

юридичними особами з іноземними 

інвестиціями чи іноземними 

підприємствами держави-агресора 

та/або держави-окупанта, уникнення 

зловживань з боку зазначених 

юридичних осіб у разі зміни кінцевого 

бенефіціарного власника 

(контролера), акціонера або учасника, 

який є власником контрольного 

пакета акцій або часток у статутному 

капіталі зазначених юридичних осіб. 

Департамент стратегії 

реформування ОПК 
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зазначених юридичних 

осіб. 

 

 

 

Директор Юридичного департаменту                                                                                                              Юлія БЄЛОВА 


