ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства з питань
стратегічних галузей промисловості
України 12.02.2021 № 26
(у редакції наказу Міністерства з питань
стратегічних галузей промисловості
України від ________№_____)
План діяльності
Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України
з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік (у новій редакції)
№ Назва
проекту Обґрунтування
Строк виконання
п/п регуляторного
акта необхідності прийняття
(Закону України, акта регуляторного акта
Президента
України,
акта Кабінету Міністрів
України,
наказу
Мінстратегпрому)

1

Проект Закону
«Про Необхідність вирішення Квітень
державну
промислову проблемних
питань,
політику»
пов’язаних із реалізацією
державної політики у
промисловій сфері

Очікувані результати

вирішення
проблемних
питань, пов’язаних із
реалізацією
державної
політики у промисловій
сфері;
інтенсифікація
розвитку
високотехнологічних
наукоємних із високою

Виконавець

Департамент
промисловості

з

питань

Управління
інвестиційної
політики,
міжнародної
технічної
допомоги
та
виставкової діяльності

2
доданою
вартістю
виробництв
для
збільшення
кількості
високооплачуваних
робочих місць, валового
внутрішнього продукту,
надходжень до бюджетів
усіх рівнів та соціальних
фондів,
покращення
структури
національної
економіки
та
промисловості
2
Проект Закону «Про
затвердження
Загальнодержавної
цільової
науковотехнічної
космічної
програми України
на 2021―2025 роки»

3

Реалізація
Серпень
розпорядження Кабінету
Міністрів України від
13.01.2021 № 15-р, яким
схвалено
Концепцію
Загальнодержавної
цільової
науковотехнічної
космічної
програми України на
2021—2025 роки
Проект Закону «Про Визначення державного Грудень
державне регулювання у регулювання у сфері
сфері
супутникової супутникової навігації
навігації»

забезпечення
комплексного розвитку та
кадрового
оновлення
космічної галузі шляхом
створення
інноваційної
платформи для об’єднання
зусиль бізнесу, науки та
держави

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

Департамент
формування
політики
авіаційної
та
космічної галузі
ДКА України

Департамент
формування
політики
авіаційної
та
космічної галузі
ДКА України

3
супутникових
навігаційних
інформаційних послуг в
Україні
4

5

Проект Закону «Про Визначення державного Грудень
державне регулювання у регулювання у сфері
сфері
дистанційного супутникової навігації
зондування Землі»

Проект
постанови
Кабінету
Міністрів
України «Про внесення
змін
до
Програми
утилізації
твердого
ракетного
палива
міжконтинентальних
балістичних ракет РС22»

Необхідність
Квітень
продовження терміну дії
Програми
утилізації
твердого
ракетного
палива
міжконтинентальних
балістичних ракет РС-22

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 галузі
ДКА України

продовження терміну дії Департамент
Програми, її фінансування реформування ОПК
та забезпечення утилізації
1802,3
тонн твердого
ракетного палива, яке
зберігається
на
державному підприємстві
«Науково-виробниче
об’єднання
«Павлоградський хімічний
завод»

стратегії

4
6

7

Проект Закону «Про
перетворення державних
унітарних підприємств
космічної
галузі
в
акціонерні товариства»

Проект
постанови
Кабінету
Міністрів
України «Про план дій
щодо інтеграції України
в Європейське космічне
агентство,
кінцевою
метою
якого
є
визначення
повноправного членства
України в ньому»

Реалізація
Листопад
розпорядження Кабінету
Міністрів України від
27.05.2015 № 662 «Про
затвердження Стратегії
підвищення
ефективності діяльності
суб’єктів
господарювання
державного
сектору
економіки»
щодо
реструктуризації
державних
унітарних
підприємств у державні
акціонерні товариства.
Необхідність
на Грудень
законодавчому
рівні
врегулювати
питання
щодо
використання
«космічного» потенціалу
ЄС
в
інтересах
національної безпеки та
економіки України

створення
механізму
переходу
до
корпоративної
моделі
управління державними
підприємствами,
створення
дієвих
механізмів
залучення
інвестицій у галузь.

Департамент
формування
політики
авіаційної
та
космічної галузі;

використання
«космічного» потенціалу
ЄС в інтересах економіки
та безпеки України; доступ
до тендерної системи
Європейського космічного
агентства та повноправна
участь
у
реалізації
масштабних європейських
космічних проектів та
наукових програм; доступ
до
передових
європейських космічних
технологій
з
метою
подальшого
удосконалення
вітчизняної
ракетнокосмічної
техніки;
поглиблення
процесу

Департамент
формування
політики
авіаційної
та
космічної галузі

ДКА України

ДКА України

5
інтеграції України до
економіки ЄС та сприяння
політичній
інтеграції
України в ЄС
8

9

10

Проект Закону «Про
стабілізацію фінансового
стану
державних
підприємств
стратегічних
галузей
промисловості,
оборонно-промислового
комплексу,
літакобудівної
та
космічної галузей»

Необхідність
на Вересень
законодавчому
рівні
врегулювати
питання
щодо
відновлення
платоспроможності
державних підприємств
стратегічних
галузей
промисловості

відновлення
платоспроможності
державних
підприємств
стратегічних
галузей
промисловості, обороннопромислового комплексу,
літакобудівної
та
космічної галузей шляхом
надання
державної
підтримки

Проект
постанови
Кабінету
Міністрів
України
«Про
затвердження Державної
цільової
науковотехнічної
програми
розвитку
авіаційної
промисловості на 2021—
2030 роки»

Реалізація
Квітень
розпорядження Кабінету
Міністрів України від
11.11.2020 № 1412-р
«Про
схвалення
Концепції
Державної
цільової
науковотехнічної
програми
розвитку
авіаційної
промисловості на 20212030 роки»

забезпечення
комплексного
підприємств
галузі

Проєкт Закону «Про
часткову
компенсацію
(15 відсотків) державою
вартості при закупівлі
засобів
міського
та
приміського

На законодавчому рівні Жовтень
врегулювати
питання
щодо
часткової
компенсації
(15
відсотків)
державою

стимулювання попиту на
засоби
міського
та
приміського громадського
транспорту вітчизняного
виробництва

Департамент
фінансів

економіки

та

Управління
інвестиційної
політики,
міжнародної
технічної
допомоги
та
виставкової діяльності

формування
розвитку Департамент
авіаційної
та
авіаційної політики
космічної галузі

Департамент
промисловості

з

Управління
зовнішньоекономічної

питань

6

11

12

13

14

громадського транспорту
із ступенем локалізації
виробництва в Україні не
нижче 60 відсотків»

вартості при закупівлі
засобів
міського
та
приміського
громадського транспорту
із ступенем локалізації
виробництва в Україні не
нижче 60 відсотків

Проект розпорядження
Кабінету
Міністрів
України
«Про
затвердження
політики
власності
Державного
концерну
«Укроборонпром»

На законодавчому рівні Квітень
врегулювання
питань
корпоративного
управління
ДК
«Укроборонпром», що
відповідає міжнародним
стандартам

впровадження
системи
корпоративного
управління, що відповідає
міжнародним стандартам;
забезпечення прозорості і
підзвітності товариства

Департамент
реформування ОПК

Проект розпорядження
Кабінету
Міністрів
України
«Про
затвердження принципів
(Кодексу)
корпоративного
управління»

На законодавчому рівні Липень
врегулювання
питань
корпоративного
управління
ДК
«Укроборонпром», що
відповідає міжнародним
стандартам

впровадження
системи
корпоративного
управління, що відповідає
міжнародним стандартам;
забезпечення прозорості і
підзвітності товариства

Департамент
реформування ОПК

Проект розпорядження
Кабінету
Міністрів
України
«Про
затвердження
індивідуального плану
заходів з корпоративного
управління»

На законодавчому рівні Липень
врегулювання
питань
корпоративного
управління
ДК
«Укроборонпром», що
відповідає міжнародним
стандартам

впровадження
системи
корпоративного
управління, що відповідає
міжнародним стандартам;
забезпечення прозорості і
підзвітності товариства

Департамент
реформування ОПК

визначення
довгострокових

Департамент
реформування ОПК

Проект
Кабінету

постанови Розроблення
проекту Жовтень
Міністрів нормативно-правового

діяльності
експорту

та

просування

стратегії

Управління
зовнішньоекономічної
діяльності
та
просування
експорту
стратегії

Управління
зовнішньоекономічної
діяльності
та
просування
експорту
стратегії

Управління
зовнішньоекономічної
діяльності
та
просування
експорту
стратегії

7

15

16

України «Про схвалення
Стратегії
розвитку
оборонно-промислового
комплексу України»

акта на виконання Закону
України
«Про
національну
безпеку
України» та рішення
РНБО від 14.09.2020
«Про
Стратегію
національної
безпеки
України»

пріоритетів
державної
військово-промислової
політики,
а
також
актуальних
напрямів
реалізації
державних
цільових
програм
реформування та розвитку
оборонно-промислового
комплексу
в
середньостроковій
перспективі

Проект
постанови
Кабінету
Міністрів
України
«Про
зменшення залежності
від імпортних виробів та
комплектуючих,
збільшення виробничих
потужностей та розвитку
сучасних промислових
технологій»
Проект Закону «Про
розроблення
та
виробництво військової
техніки»

На законодавчому рівні Жовтень
зменшення
критичної
залежності від імпортних
виробів
та
комплектуючих
до
озброєння та військової
техніки
для
потреб
підприємств ОПК

сприяння
зменшенню
критичної залежності від
імпорту комплектуючих
до озброєння та військової
техніки
для
потреб
підприємств
обороннопромислового комплексу

Реформування оборонно- Вересень
промислового
комплексу, спрямоване
на
ефективне
функціонування
його
підприємств, установ та
організацій в ринкових
умовах,
наукове
та
матеріально-технічне
забезпечення
потреб
оборони та національної
безпеки

розвиток
стратегічних Департамент
галузей
промисловості, реформування ОПК
створення нових робочих
місць,
збільшення
надходжень
до
державного
бюджету,
розвиток регіонів, що
позитивно
вплине
на
ринкове середовище

Управління
інвестиційної
політики,
міжнародної
технічної
допомоги
та
виставкової діяльності

Департамент
промисловості

з

питань

Управління
інвестиційної
політики,
міжнародної
технічної
допомоги
та
виставкової діяльності

стратегії

8
17

Проект Закону «Про
проведення
корпоратизації
(перетворення
в
акціонерні товариства)
підприємств обороннопромислового
комплексу,
зокрема
підприємств ―
учасників
Державного
концерну
«Укроборонпром»

На законодавчому рівні Грудень
врегулювання
питань
щодо
підвищення
ефективності діяльності
державних
підприємств ― учасників
Державного
концерну
«Укроборонпром»,
перетворення
їх
в
акціонерні товариства

підвищення ефективності Департамент
діяльності
державних реформування ОПК
підприємств ― учасників
Державного
концерну
«Укроборонпром»,
перетворення
їх
в
акціонерні
товариства;
створення передумов для
впровадження
системи
корпоративного
управління, що відповідає
міжнародним стандартам

18

Проект
постанови
Кабінету
Міністрів
України
«Про
формування
основних
показників державного
оборонного замовлення»

Законодавче
порядку
основних
державного
замовлення

військовопідвищення рівня бойових Департамент
спроможностей
сил промислової політики
оборони

19

Проект
постанови
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,

Затвердження Державної Липень
цільової
оборонної
програми з реалізації в
інтересах
сектору
безпеки
і
оборони
України
проектів
з
виконання
наукових
досліджень і розробок,
розробок
нових
технологій (в частині
підтримки підприємств
оборонно-промислового

визначення Квітень
формування
показників
оборонного

Підтримка
підприємств Департамент
оборонно-промислового
реформування ОПК
комплексу та космічної
галузі, що мають унікальні
розробки та технології,
відновлення виробництв
продукції, що має значний
експортний потенціал для
виготовлення сучасного
високотехнологічного
озброєння та сучасної
ракетно-космічної техніки.

стратегії

стратегії

9
розробок
технологій»

20

21

нових комплексу
через
проведення
наукових
досліджень та науковотехнічної діяльності);
Функціонування
підприємств.
Проект Закону України Активізація роботи ЕКА, Листопад
«Про внесення змін до ДІФКУ. Внесення змін до
Закону України «Про Загальнодержавної
Загальнодержавну
програми
розвитку
комплексну
програму високих
наукоємних
розвитку
високих технологій
до
2030
наукоємних технологій» року».
Проект
постанови
Кабінету
Міністрів
України «Про внесення
змін
до
постанови
Кабінету
Міністрів
України від 10.03.2017
№ 142 «Деякі питання
управління державними
унітарними
підприємствами
та
господарськими
товариствами,
у
статутному капіталі яких
більше 50 відсотків акцій
(часток)
належать
державі».

Реформування оборонноЛютий
промислового
комплексу, спрямоване
на
ефективне
функціонування
його
підприємств, установ та
організацій.

Сприяння
контролю.

експортного

Створення
фіскальних,
регуляторних
та
адміністративних умов для
розвитку
української
промисловості,
орієнтованої
на
виробництво
високотехнологічної
продукції.
Подання до Кабінету
Міністрів України проекту
постанови.

Департамент
промисловості

з

питань

Департамент
стратегії
реформування ОПК;
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24
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Проект
постанови
Кабінету
Міністрів
України «Про внесення
змін
до
постанови
Кабінету
Міністрів
України від 10.03.2017
№ 143 «Деякі питання
управління
об’єктами
державної власності».
Проект
постанови
Кабінету
Міністрів
України
«Про
затвердження
порядку
проведення
огляду
цифрової інфраструктури
стратегічних
галузей
промисловості,
оборонно-промислового
комплексу України».
Наказ Мінстратегпрому
«Про
затвердження
Порядку формування та
ведення
переліку
суб’єктів
господарювання,
які
здійснюють заготівлю та
операції
з
металобрухтом»
Наказ Мінстратегпрому
«Про
затвердження
переліку
технічних
засобів телекомунікацій,
споруд
електрозв’язку

Реформування оборонно- Лютий
промислового
комплексу, спрямоване
на
ефективне
функціонування
його
підприємств, установ та
організацій.

Подання до Кабінету Департамент
Міністрів України проекту реформування ОПК
постанови.

стратегії

Розвиток
та Грудень
реформування порядку
проведення
огляду
цифрової інфраструктури
стратегічних
галузей
промисловості,
оборонно-промислового
комплексу України.

Внесення
на
розгляд Управління розвитку цифрової
Кабінету
Міністрів інфраструктури
на
України
проекту підприємствах
постанови.

Забезпечення детінізації Серпень
ринка
металургійної
сировини та операцій з
металобрухтом.

Правомірне
здійснення Департамент
операцій з металобрухтом промисловості
за фактом знаходження
суб’єкта господарювання у
відповідному Переліку, що
унеможливить їх роботу у
тіні.

з

питань

Реалізація
Закону Червень
України від 14.07.2020 №
776-ІX «Про внесення
змін
до
деяких
законодавчих
актів

Створення
переліку Департамент
технічних
засобів промисловості
телекомунікацій, споруд
електрозв’язку або їх
частин,
іншого

з

питань

11
або їх частин, іншого
телекомунікаційного
обладнання, які можуть
здаватися
на
брухт
виключно від суб’єктів
господарювання»

України щодо детінізації
ринку
металургійної
сировини та операцій з
металобрухтом».

26

Проект
постанови
Кабінету
Міністрів
України
«Питання
оборонних закупівель»

Виконання пункту 2
частини першої статті 4, Лютий
частини другої статті 21
Закону України «Про
оборонні закупівлі».
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Проект
постанови
Кабінету
Міністрів
України «Про внесення
змін
до
постанови
Кабінету
Міністрів
України від 26.09.2005
№ 984 «Про порядок
поставок продукції в
рамках
Угоди
між
Кабінетом
Міністрів
України
та
Урядом
Республіки Білорусь про
виробничу і науковотехнічну
кооперацію
підприємств і організацій
оборонних
галузей
промисловості».

Питання передано з Червень
Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та
сільського господарства
України
до
відання
Мінстратегпрому
і
потребує внесення змін в
частині, що стосується
щорічного затвердження
Переліку товарів, що
постачаються взаємно в
рамках
угод
про
виробничу та науковотехнічну кооперацію.

телекомунікаційного
обладнання, які можуть
здаватися
на
брухт
виключно від суб’єктів
господарювання,
що
використовують зазначене
майно
під
час
провадження
своєї
господарської діяльності.
Затвердження
порядків, Департамент
критеріїв,
типових реформування ОПК
державних контрактів у
сфері
оборонних
закупівель.
Затвердження щорічного
переліку
товарів,
що
постачаються взаємно в
рамках
угод
про
виробничу та науковотехнічну кооперацію.

стратегії

Управління
військовотехнічного співробітництва та
координації
експортноімпортної діяльності
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Проект Закону України
«Про внесення зміни до
статті 21 Закону України
«Про деякі питання
заборгованості
підприємств обороннопромислового
комплексу – учасників
Державного концерну
«Укроборонпром»
та
забезпечення
їх
стабільного розвитку»

29

Наказ Мінстратегпрому
«Про
затвердження
Інструкції з питань
формування
та
ведення
реєстру
виробників продукції,
робіт
і
послуг
оборонного
призначення, закупівлі
яких
становлять
державну таємницю»

Захист
інтересів Серпень
підприємств обороннопромислового
комплексу, що мають
стратегічне значення для
економіки і безпеки
держави, 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
кредиторів у разі зміни
ними учасника.
розроблено за власною Червень
ініціативою з метою
виконання вимог пунктів
5, 7 Порядку формування
та
ведення
реєстру
виробників
продукції,
робіт
і
послуг
оборонного призначення,
закупівлі
яких
становлять
державну
таємницю,
затвердженого
постановою
Кабінету
Міністрів України від

Забезпечення
сталого Департамент
функціонування
реформування ОПК
підприємств
обороннопромислового комплексу,
що мають стратегічне
значення для економіки і
безпеки держави

стратегії

Реалізація
наказу Департамент
військовосприятиме вдосконаленню промислової політики
нормативно-правової бази
у сфері закупівель за
державним
оборонним
замовленням, виконанню
Мінстратегпромом
функцій із формування та
ведення
Реєстру
виробників.
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30

Наказ Мінстратегпрому
«Про
затвердження
Інструкції про
створення,
функціонування
та
ведення електронного
реєстру
учасників
відбору та виконавців
державних контрактів
(договорів), внесення
до
нього
суб’єктів
господарювання»
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Наказ Мінстратегпрому
«Про
затвердження
форм пропозицій до
проекту основних та
орієнтовних показників
зведеного
трирічного
плану
закупівель
товарів, робіт і послуг
оборонного
призначення
за

17.03.2011 № 262 (із
змінами)
На виконання п. 7 Червень
Порядку
створення,
функціонування
та
ведення
електронного
реєстру
учасників
відбору та виконавців
державних
контрактів
(договорів), внесення до
нього
суб’єктів
господарювання,
який
затверджено постановою
Кабінету
Міністрів
України від 17 березня
2021 р. № 233 розроблено
наказ з метою створення,
функціонування
та
ведення
Реєстру
Мінстратегпромом,
передбаченого Законом
України «Про оборонні
закупівлі»
розроблено
Червень
Мінстратегпромом
за
власною ініціативою з
метою
реалізації
положень
Закону
України «Про оборонні
закупівлі»,
постанови
Кабінету
Міністрів
України від 03 березня
2021 р. № 363 «Питання

Реалізація проекту наказу Департамент
військовоМінстратегпрому
промислової політики
дозволить
розпочати
процедуру подання даних
до Реєстру та їх перевірку
відповідно
до
встановлених
норм,
наповнення
Реєстру
інформацією
про
учасників
відбору
і
виконавців
державних
контрактів та забезпечення
взаємодії і обліку даними
з користувачами Реєстру.

Реалізація проекту наказу Департамент
військовосприятиме вдосконаленню промислової політики
нормативно-правової бази
у сфері оборонних
закупівель товарів, робіт і
послуг оборонного
призначення, у тому числі,
за закритими закупівлями.

14
закритими закупівлями,
а також форм річного та
трирічного
планів
закупівель товарів, робіт
і послуг оборонного
призначення»

оборонних закупівель» та
Положення
про
Міністерство
з питань стратегічних
галузей промисловості
України, затвердженого
постановою
Кабінету
Міністрів України від 07
вересня 2020 р. № 819.

Директор Юридичного департаменту

Юлія БЄЛОВА

