ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
з питань стратегічних галузей
промисловості України
____________ № ________
Розподіл обов’язків між керівництвом
Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України
З метою забезпечення діяльності Віце-прем’єр-міністра України – Міністра з
питань стратегічних галузей промисловості України як керівника
Мінстратегпрому і члена Кабінету Міністрів України та організаційної роботи з
виконання завдань, покладених на Мінстратегпром:
1. Підпорядкувати керівному складу Мінстратегпрому структурні
підрозділи апарату Мінстратегпрому, а також закріпити функції зі спрямування
і координації діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких
спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Віцепрем’єр-міністра України – Міністра з питань стратегічних галузей
промисловості України, та діяльності підприємств, установ, організацій, що
належать до сфери управління Мінстратегпрому відповідно до нижченаведеного
розподілу:
Віце-прем’єр-міністру України –
Міністру з питань стратегічних
галузей промисловості України
Олегу УРУСЬКОМУ

- Управління внутрішнього аудиту;
- Управління режимно-секретної роботи;
- Сектор мобілізаційної роботи та
цивільного захисту;
- Сектор з питань запобігання та
виявлення корупції.

Першому заступнику Міністра

- Департамент реформування та
розвитку оборонно-промислового
комплексу;
- Департамент оборонно-промислової
політики.
Спрямовуються та координуються:
- Державне підприємство «Український
центр «БЕЗПЕКА»
(код ЄДРПОУ 14315569);
- Державне підприємство «Наукововиробниче об’єднання «Павлоградський
хімічний завод»
(код ЄДРПОУ 14310112).
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Заступнику Міністра
Геннадію ДАНІШЕВСЬКОМУ

- Департамент з питань промисловості.

Заступнику Міністра з питань
цифрового розвитку, цифрових
трансформацій та цифровізації

- Департамент формування політики
авіаційної та космічної галузей;
- Департамент військово-технічного
співробітництва;
- Управління розвитку цифрової
інфраструктури.
Спрямовуються та координуються:
- Державне космічне агентство України;
- Державне комерційне підприємство
«Центр інформаційно-технічної
безпеки» (код ЄДРПОУ 44011776).

Заступнику Міністра з питань
європейської інтеграції
Юрію ПЕТРОВСЬКОМУ

- Департамент європейської та
євроатлантичної інтеграції,
багатостороннього співробітництва та
протоколу;
- Управління розвитку вільної торгівлі
та зовнішньоекономічної діяльності;
- Управління інвестиційної політики,
міжнародної технічної допомоги та
виставкової діяльності;
- Управління інноваційної політики та
науково-технічного розвитку.
Спрямовуються та координуються:
- Державна організація «Державна
інноваційна фінансово-кредитна
установа» (код ЄДРПОУ 00041467);
- Державне підприємство «Дирекція
Криворізького гірничо-збагачувального
комбінату окислених руд»
(код ЄДРПОУ 04853709).

Державному секретарю
Олені СПІРІНІЙ

- Управління об’єктами державної
власності;
- Управління бухгалтерського обліку та
звітності;
- Департамент з комунікаційної
політики та організаційного
забезпечення;
- Департамент по роботі з персоналом;
- Департамент економіки та фінансів;
- Юридичний департамент;
- Адміністративно-господарське
управління;
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- Управління документального
забезпечення та контролю;
- Відділ ІТ-підтримки та захисту
інформації Міністерства;
- Відділ забезпечення діяльності
керівництва Міністерства.
2. Визначити першого заступника Міністра відповідальним за координацію
та організацію діяльності Міжвідомчої комісії з питань оборонно-промислового
комплексу.
3. Визначити заступника Міністра Геннадія ДАНІШЕВСЬКОГО
відповідальним за координацію та організацію діяльності Міжвідомчої
координаційної комісії з питань імпортозаміщення.
4. Визначити заступника Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових
трансформацій і цифровізації відповідальним за координацію та організацію
діяльності Офсетної комісії.
5. Першому заступнику та заступникам Міністра забезпечувати організацію
виконання та контроль за виконанням завдань, визначених Президентом
України, Кабінетом Міністрів України та Віце-прем’єр-міністром України –
Міністром з питань стратегічних галузей промисловості України, згідно з
напрямками своєї роботи.
6. Першому заступнику та заступникам Міністра приймати рішення,
вчиняти дії і підписувати документи з питань, що належать до їх компетенції
згідно з цим розподілом, у тому числі відповіді на звернення громадян,
адвокатські запити та інші листи-запити виходячи з напрямів діяльності
підпорядкованих структурних підрозділів за винятком документів, підписання
яких залишаю за собою та підписання яких віднесено до компетенції державного
секретаря Мінстратегпрому.
У разі відсутності першого заступника Міністра надати заступнику Міністра
з питань європейської інтеграції Юрію ПЕТРОВСЬКОМУ право підпису:
1) наказів про включення (виключення) суб’єкта господарської діяльності
до (з) реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення,
закупівлі яких становлять державну таємницю та листів про відмову у включенні
до такого реєстру;
2) наказів про внесення суб'єкта господарювання до електронного реєстру
учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів), про відмову
у внесенні до такого реєстру та про виключення з електронного реєстру
учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів).
Визначити, що державний секретар Олена СПІРІНА підписує запити про
перевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, яка
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передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища,
або посади з підвищеним корупційним ризиком відповідно до абзацу 2 пункту 10
Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на
зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо
відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком.
7. Залишаю за собою підписання документів, а саме:
1) листів Президенту України, Голові Верховної Ради України, народним
депутатам України (у тому числі відповіді на їхні запити та звернення), на адресу
Ради національної безпеки і оборони України, Прем’єр-міністру України, Голові
Конституційного Суду України та Голові Верховного Суду;
2) документів, що стосуються погодження проєктів нормативно-правових
актів, зауваження/пропозиції до них;
3) документів, що стосуються реалізації компонентів технічної допомоги,
співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та організаціямидонорами (меморандуми, протоколи, угоди тощо), крім листування;
4) супровідних листів щодо внесення на розгляд Кабінету Міністрів України
проєктів нормативно-правових актів документів, необхідних для їх внесення;
5) наказів, крім тих, підписання яких віднесено до повноважень державного
секретаря Мінстратегпрому.
8. Установити, що в разі тимчасової відсутності Віце-прем’єр-міністра
України – Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України його
повноваження в частині повноважень Міністра виконує перший заступник
Міністра, а у разі його відсутності – один із заступників, визначений окремим
наказом, крім повноважень щодо:
1) визначення політичних пріоритетів і стратегічних напрямів роботи
Мінстратегпрому;
2) участі у прийнятті рішень на засіданнях Кабінету Міністрів України.
9. Установити таку тимчасову взаємозамінюваність, якщо інше не визначено
окремим наказом:
Віце-прем’єр-міністр України –
Міністр з питань стратегічних
галузей промисловості України
Олег УРУСЬКИЙ

Заступник Міністра з питань
європейської інтеграції
Юрій ПЕТРОВСЬКИЙ

Заступник Міністра з питань
європейської інтеграції
Юрій ПЕТРОВСЬКИЙ

Заступник Міністра
Геннадій ДАНІШЕВСЬКИЙ
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Заступник Міністра
Геннадій ДАНІШЕВСЬКИЙ

Віце-прем’єр-міністр України –
Міністр з питань стратегічних
галузей промисловості України

Заступник Міністра з питань
європейської інтеграції
Юрій ПЕТРОВСЬКИЙ

Олег УРУСЬКИЙ

