ІНФОРМАЦІЯ
про виконання Антикорупційної програми Мінекономрозвитку, станом на 10.08.2018.
№
з/п

Найменування заходу, зазначеного в
антикорупційній програмі

Строк
виконання
заходу
липень – серпень

Відповідальні за
виконання заходу

1
Додатку 1 до
Антикорупційної
програми
(розділ І)

Підготовка антикорупційної програми
Мінекономрозвитку на 2018 рік

Ляшок Ю. В.
(сектор запобігання та
виявлення корупції,
комісія з оцінки
корупційних ризиків)

4
Додатку 1 до
Антикорупційної
програми
(розділ І)

Проведення спеціальної перевірки
постійно
стосовно осіб, які претендують на зайняття
посад в апараті Мінекономрозвитку та
керівників підприємств, установ,
організацій, що належать до сфери його
управління

Семенець Л. Є.
(департамент
персоналу)

5
Додатку 1 до
Антикорупційної
програми
(розділ І)

Підвищення рівня обізнаності
антикорупційного законодавства
працівників Мінекономрозвитку шляхом
направлення на підвищення кваліфікації

згідно плану –
графіку навчань

__ " __

7
Додатку 1 до
Антикорупційної
програми
(розділ І)
15

Виконання плану заходів з реалізації
Стратегії комунікацій у сфері запобігання
та протидії корупції на 2018 рік,
затвердженого розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 31.01.2018 № 86-р
Здійснення аналізу та забезпечення

відповідно до
строків
визначених
зазначеним
планом заходів
постійно

Ляшок Ю. В.
Билиця І. М.
Стрілецький І. О.
Ляшок Ю. В.

Стан виконання
Антикорупційну програму
Мінекономрозвитку на 2018 рік в
установленому порядку
розроблено та надіслано на
погодження Національному
агентству з питань запобігання
корупції
З 01.01.2018 по 10.08.2018 в
установленому законодавством
порядку проведено 8 спеціальних
перевірок стосовно претендентів
на зайняття посад в апараті
Мінекономрозвитку, та 9
спеціальних перевірок стосовно
керівників підприємств, установ,
організацій, що належать до сфери
його управління
Станом на 08.08.2018 пройшли
навчання в Інституті підвищення
кваліфікації керівних кадрів
Національної академії державного
управління при Президентові
України за програмою
короткострокових семінарів з
питань запобігання корупції 30
працівників Мінекономрозвитку
Заходи здійснюються згідно плану
заходів з реалізації Стратегії
комунікацій у сфері запобігання та
протидії корупції на 2018 рік
Здійснюється на постійній основі

2
Додатку 1 до
Антикорупційної
програми
(розділ І)

розгляду пропозицій, скарг, звернень
громадян, юридичних осіб та громадських
організацій, що надходять до
Мінекономрозвитку стосовно порушення
антикорупційного законодавства

Билиця І. М.
Стрілецький І. О.

відповідно до вимог законодавства

Сфера торговельного захисту
Додатку 2 до
звіту з оцінки
корупційних
ризиків до
Антикорупційної
програми
(розділ ІІ)

Додатку 2 до
звіту з оцінки
корупційних
ризиків до
Антикорупційної
програми
(розділ ІІ)

Удосконалення законодавства
грудень
торговельного захисту щодо процедур
2018
проведення розслідувань (внесення змін до
Законів України «Про захист
національного товаровиробника від
демпінгового імпорту», «Про захист
національного товаровиробника від
субсидованого імпорту», «Про
застосування спеціальних заходів щодо
імпорту в Україну»)

Зіньковський С. В.
(департамент
торговельного захисту)

Внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 01.06.2016 № 346 в
частині встановлення процедури
прийняття членами Міжвідомчих робочих
груп рішень стосовно надання
рекомендацій щодо
кваліфікаційних критеріїв учасника під час
проведення процедури закупівлі послуг

Козленко Ю.А.
(департамент
торговельного захисту)

грудень
2018

Розроблено проекти законів
України «Про внесення змін до
Закону України «Про захист
національного товаровиробника
від демпінгового імпорту», «Про
внесення змін до Закону України
«Про захист національного
товаровиробника від
субсидованого імпорту», «Про
внесення змін до Закону України
«Про застосування спеціальних
заходів щодо імпорту в Україну»,
«Про внесення змін до Митного
кодексу», «Про внесення змін до
деяких законів України у сфері
торговельного захисту».
Зазначені законопроекти
погоджені з ДФС, ДРС, Мінфіном,
Мінюстом, Кабінетом Міністрів
України та внесені для розгляду до
Верховної Ради України
(№ 8102, 8103, 8104
від 07.03.2018).
Розроблено проект постанови
Кабінету Міністрів України “Про
внесення змін до Порядку
забезпечення захисту прав та
інтересів України в торговельноекономічній сфері в рамках
Світової організації торгівлі” та
14.06.2018 надіслано на
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юридичних радників для забезпечення
захисту прав та інтересів України в
торговельно-економічній сфері в рамках
СОТ

погодження МЗС та Мінфіну.
Зазначений проект постанови було
погоджено без зауважень
Мінфіном та МЗС.
Листом Мінекономрозвитку від
06.07.2018 № 4422-05/29292-03
проект постанови надіслано
Мін'юсту для проведення правової
експертизи.

Сфера розвитку експорту
Додатку 2 до
звіту з оцінки
корупційних
ризиків до
Антикорупційної
програми
(розділ ІІ)

Внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 22 серпня 2007 р.
№ 1065 “Про вдосконалення виставковоярмаркової діяльності в Україні”

грудень
2018 року

Ковальов С. О.
Сидоренко І. А.

Опрацьовуються питання
підготовки проекту постанови
Кабінету Міністрів України від
22.08.2007 № 1065 “Про
вдосконалення виставковоярмаркової діяльності в Україні”

Сфера стратегічного розвитку сектору оборони та безпеки
Додатку 2 до
звіту з оцінки
корупційних
ризиків до
Антикорупційної
програми
(розділ ІІ)

Додатку 2 до
звіту з оцінки
корупційних

Внесення змін до нормативно-правових IV квартал 2018 р.
актів, якими затверджено перелік та форми
надання документів (інформації):
- постанови Кабінету Міністрів України
від 17.03.2011 № 262 “Про затвердження
Порядку формування та ведення реєстру
виробників продукції, робіт і послуг
оборонного призначення, закупівлі яких
становлять державну таємницю”;
- наказу
Мінекономрозвитку
від
03.06.2015 № 564 “Деякі питання
формування
та
ведення
реєстру
виробників продукції, робі і послуг
оборонного призначення, закупівля яких
становлять державну таємницю”.
Внесення змін до постанов Кабінету IV квартал 2018 р.
Міністрів України від 8 червня 1998 р. №
838 “Про затвердження Положення про
порядок
надання
суб’єктам

Козловець М. А. –
заступник начальника
управління військовопромислової політики –
начальник
відділу
державного оборонного
замовлення
департаменту
стратегічного розвитку
сектору оборони та
безпеки.

Станом на 10.08.2018 готується
проект
постанови
Кабінету
Міністрів України “Про внесення
змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 17.03.2011
№ 262”.

Бурміч O. С. – завідувач
сектору
державного
експортного контролю
управління

Станом на 10.08.2018 розроблено
проект
постанови КМУ “Про
внесення
змін
до
постанов
Кабінету Міністрів України від

Після внесення змін до зазначеної
підготовлено
постанови
буде
проект наказу Мінекономрозвитку
“Про внесення змін до наказу
Мінекономрозвитку
від
03.06.2015 № 564”.
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ризиків до
Антикорупційної
програми
(розділ ІІ)

Додатку 2 до
звіту з оцінки
корупційних
ризиків до
Антикорупційної
програми
(розділ ІІ)

зовнішньоекономічної
діяльності
повноважень
на
право
здійснення
експорту, імпорту товарів військового
призначення та товарів, які містять
відомості, що становлять державну
таємницю”
і від 12 липня 1999 р.
№ 1228 “Про надання суб’єктам
зовнішньоекономічної
діяльності
повноважень
на
право
здійснення
експорту, імпорту товарів військового
призначення та товарів, які містять
відомості, що становлять державну
таємницю”
Внесення змін до постанови Кабінету IV квартал 2018 р.
Міністрів України від 29.03.2002 № 415
“Про затвердження Порядку використання
коштів резервного фонду бюджету”.

міжнародного
військового
співробітництва
(департамент
стратегічного розвитку
сектору оборони та
безпеки).

08.06.1998
№ 838 і від 12.07.1999
№
1228”, який разом з матеріалами
погодження подано на розгляд
Кабінету Міністрів України.
Проект постанови заплановано
розглянути
на
засіданні
Міжвідомчої комісії з політики
військово-технічного
співробітництва та експортного
контролю при РНБО України, яке
відбудеться 14.08.2018.

Шастун
І.
В.
–
заступник начальника
управління координації
діяльності
у
сфері
оборони та безпеки –
начальник
відділу
резервного
фонду
бюджету (департамент
стратегічного розвитку
сектору оборони та
безпеки).

Станом на 10.08.2018 підготовлено
пропозиції щодо внесення змін до
Порядку використання коштів
резервного
фонду
бюджету,
затвердженого
постановою
Кабінету Міністрів України від
29.03.2002
№ 415, зокрема, виключення
додаткових заходів з абзацу
третього пункту 7.
15.08.2018
заплановано
проведення міжвідомчої наради за
участі
Мінфіну,
Мінрегіону,
ДСНС,
Держказначейства
та
Держаудитслужби.
За результатами наради буде
підготовлено проект постанови
щодо внесення змін до Порядку
використання коштів резервного
фонду бюджету.

Сфера промислової політики
Додаток 2 до
звіту з оцінки

Удосконалення законодавства у сфері
регулювання діяльності з металобрухтом
щодо порядку видачі атестата

грудень
2018 року

Черних О.О.
Задорожний О.В.
Мініцька О.В.

Опрацьовуються пропозиції щодо
внесення
змін
до
наказу
Державного комітету промислової

5
корупційних
ризиків до
Антикорупційної
програми
(розділ ІІ)

спеціалізованого металургійного
підприємства (внесення змін до Закону
України «Про металобрухт» та приведення
у відповідність нормативно-правових
актів)

(департамент захисту
промислової політики)

політики України від 08.02.2001 №
53
"Про
затвердження
Порядку
проведення
перереєстрації
ліцензій на здійснення операцій з
металобрухтом
та
Порядку
атестації
спеціалізованого
підприємства", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України
22.02.2001 за № 162/5352, для
подачі його на погодження та
державну реєстрацію.

Сфера управління державними інвестиціями
Опрацьовуються
питання
Внесення змін до нормативно-правових IV квартал 2018 Гришкевич О. М.
підготовки проекту змін до наказу
р.
Олійник О.Л.
Додаток 2 до
актів:
Мінекономрозвитку
від
звіту з оцінки
- методичні рекомендації (зміни в наказ
13.03.2013
№
243.
корупційних
Мінекономрозвитку від 13.03.2013 №
ризиків до
243) з урахуванням змін до постанови
Антикорупційної Кабінету Міністрів України від 9 червня
програми
2011 р. № 701
(розділ ІІ)
Питання єдиної зовнішньо-економічної політики,
політики інтеграції національної економіки у світову економіку, співробітництва із СОТ
Розроблений Мінекономрозвитку
протягом року
Одокієнко Ю. Г.
Скорочення максимальних строків
проект Закону України «Про
розгляду Мінекономрозвитку
Додаток 2 до
внесення змін до Закону України
матеріалів щодо застосування та
звіту з оцінки
«Про
зовнішньоекономічну
скасування спеціальних санкцій на 25%
корупційних
діяльність», який був погоджений
ризиків до
із
Державною
регуляторною
Антикорупційної
службою,
Міністерством
програми
внутрішніх
справ,
Службою
(розділ ІІ)
безпеки, Міністерством фінансів,
Міністерством юстиції та листом
від 16.01.2018
№ 4102-02/175801 направлений на розгляд
Секретаріату Кабінету Міністрів
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України.
Разом з цим, 21 червня 2018 року
Верховною
Радою
України
прийнято Закон України № 2473VIII «Про валюту і валютні
операції», яким виключено статтю
37
Закону
України
«Про
зовнішньоекономічну діяльність»
та взагалі скасовано механізм
спеціальних санкцій.

Додаток 2 до
звіту з оцінки
корупційних
ризиків до
Антикорупційної
програми
(розділ ІІ)

Сфера управління об’єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави
Заступником директора
Малашок М. М.
Проведення бесід з працівниками Постійно
департаменту – начальником
Дубенчак О. О.
управління
діяльності
суб’єктів
управління Малашком М. М. і
господарювання,
підпорядкованих
заступником начальника
Міністерству, департаменту управління
управління
– начальником відділу
державною власністю щодо суворого
Дубенчак О. О. проведено бесіду з
дотримання
антикорупційного
та
працівниками управління
кримінального законодавства, постійне
діяльності суб’єктів
вивчення законодавства у відповідній
господарювання, підпорядкованих
сфері
Міністерству, департаменту
управління державною власністю
щодо суворого дотримання
антикорупційного та
кримінального законодавства під
час підготовки проектів рішень
Міністерства про надання згоди на
вчинення господарського
зобов’язання, щодо якого є
заінтересованість, та значного
господарського зобов’язання або
про відмову в наданні такої згоди

Прискорення
прийняття
проекту
Закону України «Про внесення змін до
деяких
законів
України
щодо

Кропивницький Р.В.
Кушнерик О. Ю.

Станом на 10.08.2018 на розгляд
до Мінекономрозвитку вказаний
законопроект не надходив
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Додаток 2 до
звіту з оцінки
корупційних
ризиків до
Антикорупційної
програми
(розділ ІІ)

Додаток 2 до
звіту з оцінки
корупційних
ризиків до
Антикорупційної
програми
(розділ ІІ)

спрощення процедур банкрутства»
(реєстраційний
номер
7448
від
26.12.2017),
який
розроблено
Міністерством юстиції України з
метою
спрощення
процедур
відновлення
платоспроможності
боржника
або
визнання
його
банкрутом, доступу до таких процедур.
У проекті Закону відсутні правила і
процедури, які можуть містити ризики
вчинення корупційних правопорушень
Сфера інтелектуальної власності
Жалдак В.О.
Здійснення
постійного
жорсткого Постійно
Шкураков С.О.
контролю відповідальних за виконання
заходу осіб за виконанням повноважень
Єсєв В.Д.
посадовими
особами,
проведення
роз’яснювальної роботи з працівниками
підприємства стосовно дотримання
антикорупційного
законодавства,
вивчення законодавства у сфері
інтелектуальної власності з метою
підвищення кваліфікації
Здійснення
постійного
жорсткого Постійно
контролю відповідальних за виконання
заходу осіб за виконанням повноважень
посадовими
особами,
проведення
роз’яснювальної роботи з працівниками
підприємства стосовно дотримання
антикорупційного
законодавства,
вивчення законодавства у сфері
інтелектуальної власності з метою
підвищення кваліфікації

Кудін А.В.

Встановлено
жорсткий
контроль
за
виконанням
повноважень
посадовими
особами.
Забезпечено
вивчення
законодавства
у
сфері
інтелектуальної
власності
посадовими особами шляхом
самоосвіти
(самовдосконалення) в процесі
опрацювання матеріалів заявок.
Встановлено
жорсткий
контроль
за
виконанням
повноважень
посадовими
особами.
Забезпечено вивчення
законодавства у сфері
інтелектуальної власності
посадовими особами шляхом
самоосвіти
(самовдосконалення) в процесі
опрацювання матеріалів заявок.
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Додаток 2 до
звіту з оцінки
корупційних
ризиків до
Антикорупційної
програми
(розділ ІІ)

Додаток 2 до
звіту з оцінки
корупційних
ризиків до
Антикорупційної
програми
(розділ ІІ)

Сфера туризму та курортів
IV квартал 2018 Сердюк О. В.
Внесення змін до Ліцензійних умов
Мартиновська В. В.
провадження туроператорської
діяльності в частині визначення чіткого
переліку документів (їх витягів), що
підтверджують освітньокваліфікаційний рівень, стаж роботи
керівника здобувача ліцензії на право
провадження туроператорської
діяльності

Внесення змін до чинного
законодавства

IV Квартал 2018

Сердюк О. В.
Мартиновська В.В.

Розроблено проект постанови
Кабінету Міністрів України "Про
внесення змін до Ліцензійних умов
провадження
туроператорської
діяльності",
яким
зокрема,
визначено
чіткий
перелік
документів (їх витягів), що
підтверджують
освітньокваліфікаційний
рівень,
стаж
роботи
керівника
здобувача
ліцензії на право провадження
туроператорської
діяльності.
Вказаний проект направлено на
розгляд
до
заінтересованих
департаментів Мінекономрозвитку
(службова записка від 06.08.2018
№ 4501-04/362)
Розроблено проект Закону України
"Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України у
сфері туризму", яким, зокрема,
пропонується запровадити нову
процедуру присвоєння категорій
об'єктам
туристичної
інфраструктури за декларативним
принципом та визначити чіткий
перелік
документів
для
декларування заявленої категорії
засобу
розміщування.
Законопроект
погоджено
без
зауважень – Мінфіном,
Держстатом,
Держпродспоживслужбою, МЗС,
ДМС,
Адміністрацією
та
із
Держприкордонслужби
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зауваженнями,
які
враховано
частково
–
Мінагрополітики,
Нацкомфінпослуг. Рішення ДРС
про
відмову
у
погодженні
законопроекту
від
15.06.2018
№ 259.

Організація правового забезпечення
Додаток 2 до
звіту з оцінки
корупційних
ризиків до
Антикорупційної
програми
(розділ ІІ)

Моніторинг (перевірка) відповідності дій
посадової
особи
юридичного
департаменту, яка наділяється відповідним
правом представництва щодо дотримання
ними
процесуального
законодавства
(зокрема в частині необґрунтованої
відмови від позову, його визнання тощо).
Проведення перегляду переліків посадових
осіб юридичного департаменту, які
уповноважені
представляти
інтереси
міністерства в суді та скасування
довіреностей особам, які звільнилися або
щодо яких за результатами моніторингу
(перевірки) було встановлено порушення
ними процесуального законодавства.

Додаток 2 до
звіту з оцінки
корупційних
ризиків до
Антикорупційної
програми
(розділ ІІ)

28.12.2018

Базанова Т. В.
Харабара Т. І.
Лініченко Д. В.

Управління внутрішнього аудиту
Єрмілова Г. Ю.
Розробити та подати на затвердження 01.10.2018
Міністру зміни до наказу від 24.01.2017
№ 86 "Деякі питання відбору об’єктів
для проведення планових внутрішніх
аудитів", якими зазначити джерело
отримання інформації: данні з єдиної
бази фінансових звітів. Використання
даних єдиної бази фінансових звітів
суб’єктів господарювання державного
сектору економіки, при плануванні
проведення
внутрішнього
аудиту,
унеможливить діяти посадовим особам

На постійній основі проводиться
роз’яснювальна робота та
моніторинг відповідності дій
посадових осіб, які виконують
функції з представництва інтересів
Міністерства в судах та інших
органах щодо дотримання ними
процесуального законодавства,
зокрема в частині визнання позову
чи необґрунтованої відмови від
позову

Тривають заходи щодо розробки
змін до наказу Мінекономрозвитку
від 24.01.2017 № 86 “Деякі
питання відбору об’єктів для
проведення планових внутрішніх
аудитів"

