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ВСТУП
З метою забезпечення послідовної урядової політики щодо підвищення добробуту та
якості життя громадян України, сталого розвитку країни, євроінтеграційного вектору
розвитку Міністерством економіки України розроблено Стратегічний план діяльності на
2022–2024 роки (далі - Стратегічний план). Цей Стратегічний план підготовлено на основі
концептуального корегування Стратегічного плану діяльності Міністерства на 2020–
2024 роки.
Аналіз виконання Стратегічного плану у попередні роки засвідчив недостатню
інтенсивність в досягненні визначених стратегічних цілей.
Наявне відставання потребувало акселерації досягнення цілей, для чого було
сформовано ціль щодо трансформації моделі економічного розвитку в напрямку
високотехнологічної сталої економіки, сфокусовано на досягненні нової цілі наявні
механізми державного управління та сформовано нові.
Також під час перегляду Стратегічного плану:
 включено заходи відповідно до пропозицій Мінекономіки, наданих Кабінетові Міністрів
України до проекту Плану пріоритетних дій Уряду на 2022 рік;
 включено завдання Мінекономіки, спрямовані на реалізацію ініціатив Президента
України;
 включено заходи, спрямовані на виконання завдань Національної економічної стратегії
на період до 2030 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
03.03.2021 № 179, та завдань Стратегії економічної безпеки України на період до
2025 року, затвердженої Указом Президента України від 11.08.2021 № 347/2021;
 включено завдання (заходи), визначені іншими актами Уряду, прийнятими у період
з ІІ півріччя 2020 року по грудень 2021 року, на 2021–2022 роки, виконавцями яких
є Мінекономіки;
 враховано зміни у структурі центральних органів виконавчої влади, які відбулися з
липня 2020 року (зокрема, у зв’язку із передачею окремих функціональних повноважень
від Мінекономіки до Мінстратегпрому (постанови Кабінету Міністрів України від
22.07.2020 № 624 та від 07.09.2020 № 819) та Мінагрополітики (постанови Кабінету
Міністрів України від 28.12.2020 № 1344 та від 17.02.2021 № 124).
Зважаючи на недостатню інтенсивність досягнення цілей у попередньому періоді,
економічну ситуацію в країні, погіршену внаслідок впливу пандемії COVID-19, а також
результати проведеної оцінки прогресу у досягненні встановлених раніше цільових
індикаторів, зокрема тих, що вимірюють прогрес досягнення Цілей сталого розвитку (далі
– ЦСР), проведено корегування окремих індикаторів досягнення цілей Стратегічного
плану, зокрема:
 за 8 індикаторами, за якими мала місце негативна динаміка з фактичним відставанням
на 5 років, визначені ЦСР цільові орієнтири 2020 року зафіксовано на 2024 рік
(ЦСР 8.6.3, 8.3.1, 8.1.3, 9.5.1, 9.5.2, 8.1.2, 8.1.4, 17.1.2);
 за 3 індикаторами прогрес у досягненні цільових меж орієнтирів є цілком реалістичним
(ЦСР 8.6.1, 8.6.2, 17.3.1), тому вони збережені без змін;
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Стратегічний план:
відповідає процесу стратегічного планування, враховує функціональні
повноваження Мінекономіки та забезпечує передбачуваність, збалансованість,
прозорість його бюджетування на середньострокову перспективу;
зорієнтований на досягнення Цілей сталого розвитку України на період
до 2030 року, як це передбачено Указом Президента України від 30.09.2019 № 722/2019
“Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року”.
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I. МЕТА (МІСІЯ) МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Мета (місія) Міністерства – забезпечення стійкого економічного зростання,
створення робочих місць та підвищення стандартів і якості життя населення.
II. СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ МІНІСТЕРСТВА ТА КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ
“Інституційні зміни, поряд із технологічними змінами, є головними
детермінантами соціального і економічного розвитку”
Дуглас Норт, лауреат Нобелівської премії з економіки
СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. Трансформація моделі економічного розвитку в
напрямку високотехнологічної сталої економіки
ЗАВДАННЯ “ЗБІЛЬШЕННЯ ЕКСПОРТУ ПРОДУКЦІЇ З ВИСОКОЮ ЧАСТКОЮ ДОДАНОЇ
ВАРТОСТІ”
ЗАВДАННЯ “НАРОЩЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ЗБІЛЬШЕННЯ
РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ”
ЗАВДАННЯ “МОБІЛІЗАЦІЯ ДОДАТКОВИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НА ОСНОВІ
ЗАОХОЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ”

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. Створення сприятливого для бізнесу інституційного
середовища
ЗАВДАННЯ “СТВОРЕННЯ НАЛЕЖНИХ УМОВ ДЛЯ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНЦІЇ
ТА ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ”
ЗАВДАННЯ “ВИВЕДЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ”
ЗАВДАННЯ “ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ”
ЗАВДАННЯ “ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ”
ЗАВДАННЯ “ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СФЕРИ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ”
ЗАВДАННЯ “СТВОРЕННЯ НАЛЕЖНИХ УМОВ ДЛЯ БЕЗПЕЧНОГО СПОЖИВАННЯ”
ЗАВДАННЯ “РОЗБУДОВА СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО СТРАТЕГІЧНОГО
ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ”
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УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
НЕС

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 179 “Про затвердження
Національної економічної стратегії на період до 2030 року”

ППДУ-2022

Відповідно до пропозицій Мінекономіки, наданих Кабінетові Міністрів України до
проекту плану пріоритетних дій Уряду на 2022 рік

ПДП

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 № 534 “Про затвердження
Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків,
спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і
поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2, на 2020–2022 роки”

ПОНЗН

Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України
від
03.03.2020
№ 216
“Про затвердження плану заходів щодо реалізації Основних напрямів реалізації
державної політики у сфері зайнятості населення та стимулювання створення нових
робочих місць на період до 2022 року”

СРФС

Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2025 року, затверджена
рішеннями Правління Національного банку України від 26.12.2019 № 1010-рш,
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2019 № 797,
виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 13.01.2020 № 67
та розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг, від 14.02.2020 № 55 (оновлена 31.03.2021)

Положення
про
Мінекономіки

Положення про Міністерство економіки України, затверджене постановою Кабінету
Міністрів України від 20.08.2014 № 459 “Питання Міністерства економіки”
(зі змінами)

ЦСР

Цілі сталого розвитку України відповідно до Указу Президента України від
30.09.2019 № 722/2019 “Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року”

СЕБ

Стратегія економічної безпеки України на період до 2025 року, затверджена Указом
Президента України від 11.08.2021 № 347/2021
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III. СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ, ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ЇХ ВИКОНАННЯ ТА ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ВИКОНАННЯ
ЗАВДАНЬ ТА ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ
СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. “ТРАНСФОРМАЦІЯ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В НАПРЯМКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЕКОНОМІКИ”

ЗАВДАННЯ,

СПРЯМОВАНІ НА ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ЦІЛІ 1. “ТРАНСФОРМАЦІЯ
ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЇ СТАЛОЇ ЕКОНОМІКИ”, ТА ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ЇХ ВИКОНАННЯ

Пріоритет Програми Уряду /
Найменування завдання /
Найменування показника результату, якого маємо досягнути, одиниця виміру
5.2. Підтримка експорту
5.3. Відновлення вітчизняної промисловості
Збільшення експорту продукції з високою часткою доданої вартості
(ЦСР 8.1 / частина)

МОДЕЛІ

ЕКОНОМІЧНОГО

РОЗВИТКУ

В

НАПРЯМКУ

2019 рік
(звіт)

2020 рік
(звіт)

2021 рік
(план)

2021 рік
(звіт)

2022 рік
(план)

2023 рік
(план)

2024 рік
(план)

40,1

40,7

41

39,9
(звіт 9
міс.2021 р.)

41,3

41,5

41,7

16,3

16,5

17

немає даних

19

22

25

-2,2

-17,6

7,3

немає даних

7,3

7,5

7,5

10,8

10,1

10,6

немає даних

11,4

11,6

11,8

5,6

4,6

5,8

немає даних

6,2

6,3

6,3

Місце України у рейтингу за Глобальним інноваційним індексом (ЦСР 8.1.4)

47

45

43

49

47

46

46

Частка витрат на виконання наукових досліджень і розробок у валовому
внутрішньому продукті, відсотків (ЦСР 9.5.1)

0,43

0,41

0,5

немає даних
(травень
2022 р.)

0,9

1,3

1,5

1,3

1,9

2,0

немає даних
(липень
2022 р.)

3,0

4,0

5,0

13,8

14,9

16,5

немає даних
(липень
2022 р.)

17,5

18,5

19,5

Питома вага експорту товарів та послуг до ЄС в загальному обсязі експорту
товарів та послуг, відсоток
Частка експорту товарів з використанням у виробництві технологій високого
та середньовисокого рівня в загальному обсязі експорту товарів, відсоток
(ЦСР 8.1.3)
5.3. Відновлення вітчизняної промисловості
Нарощення технологічного потенціалу та збільшення реалізації
інноваційної продукції (ЦСР 9.5)
Зміна обсягів виробництва машинобудування (відсотки до попереднього
року)
Частка валової доданої вартості переробної промисловості у структурі ВВП
(відсотків)
Частка валової доданої вартості добувної промисловості у структурі ВВП
(відсотків)

Частка обсягу реалізованої інноваційної промислової продукції (товарів,
послуг) у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг)
промислових підприємств, відсоток (ЦСР 9.5.2 – Держстат даний показник
обраховує раз у 2 роки)
Частка кількості промислових підприємств, що впроваджували інновації
(продукцію та/або технологічні процеси), у загальній кількості промислових
підприємств, відсоток
5.1. Розвиток підприємництва
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Пріоритет Програми Уряду /
Найменування завдання /
Найменування показника результату, якого маємо досягнути, одиниця виміру
5.3. Відновлення вітчизняної промисловості
Мобілізація додаткових фінансових ресурсів на основі заохочення
інвестицій (ЦСР 17.1)
Кількість щорічно термомодернізованих багатоквартирних будинків
(одиниць)

2019 рік
(звіт)

2020 рік
(звіт)

2021 рік
(план)

2021 рік
(звіт)

2022 рік
(план)

2023 рік
(план)

2024 рік
(план)

-*

-*

-*

немає даних

5 000

10 000

10 000

-*

-*

-*

немає даних

200

400

400

Частка валового нагромадження основного капіталу (ВНОК) у валовому
внутрішньому продукті, відсоток (ЦСР 8.1.2)

17,6

13

14

16

19

23

Чистий приплив / відплив прямих іноземних інвестицій, млрд. дол. США
(ЦСР 17.1.2)

5,2

-1

≥3

≥4

≥7

≥ 10

Кількість проектів державно-приватного партнерства, од. (ЦСР 17.3.1)

187

192

193

193

198

203

210

Відсоток вибірки державних капітальних вкладень для реалізації державних
інвестиційних проектів, відсоток

91

98

98

86

98

98

98

Щорічний приріст площ поливних земель (тисяч гектарів)

* діяльність Мінекономіки у напрямку досягнення індикаторів у 2019-2021 роках не проводилась

11,4
(звіт 9
міс.2021 р.)
5,5
(січ.-лис.
2021 р.)
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ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ЦІЛІ 1. “ТРАНСФОРМАЦІЯ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В НАПРЯМКУ
ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЕКОНОМІКИ”
№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

Форма
завершення
заходу

Відповідальний
виконавець

ЗБІЛЬШЕННЯ ЕКСПОРТУ ПРОДУКЦІЇ З ВИСОКОЮ ЧАСТКОЮ
ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ

1.

2.

3.

(5.2. Підтримка експорту
5.3. Відновлення вітчизняної промисловості
5.8. Реформування оборонно-промислового комплексу)
Здійснення заходів з організації, функціонування та
розвитку ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” в Україні:
- внесення змін до законодавства, що дасть можливість
ЕКА фінансувати експортерів розширеного переліку
товарних груп, шляхом супроводження проекту Закону
України “Про внесення змін до Закону України “Про
забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт,
послуг) українського походження шляхом страхування,
гарантування та здешевлення кредитування експорту” щодо
забезпечення ефективного функціонування експортнокредитного агентства” (реєстр. № 3793);
- внесення змін до законодавства, що дасть змогу
використовувати страховий поліс від ЕКА для забезпечення
кредитів для комерційних банків, шляхом опрацювання з
Національним банком України внесення змін у Додаток 6
постанови Національного банку України від 30.06.2016
№ 351 “Про затвердження Положення про визначення
банками України розміру кредитного ризику за активними
банківськими операціями”
Розширення сфери діяльності ПрАТ “Експортно-кредитне
агентство” на надання страхових, кредитних та гарантійних
послуг імпортерам
Розроблення та подання Кабінету Міністрів України
проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про
затвердження Порядку часткової компенсації відсоткової
ставки за експортними кредитами, наданими українським
експортерам”

НЕС (296, 297), ПДП, СЕБ, СРФС
Закон України від 20.12.2016 № 1792VIII “Про забезпечення масштабної
експансії експорту товарів (робіт,
послуг)
українського
походження
шляхом страхування, гарантування та
здешевлення кредитування експорту”
Указ Президента України від 08.11.2019
№ 837/2019 “Про невідкладні заходи з
проведення реформ та зміцнення
держави”
Постанова Кабінету Міністрів України
від 07.02.2018 № 65 “Питання утворення
Експортно-кредитного агентства”
Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України від 27.12.2017 № 1017 “Про
схвалення Експортної стратегії України
(“дорожньої
карти”
стратегічного
розвитку торгівлі) на 2017-2021 роки”
НЕС (298)

30.12.2022

Супроводження у Департамент взаємодії
Верховній Раді
з експортерами та
України
просування експорту
законопроекту
(інд. 46)
реєстр. № 3793

30.12.2022

Організаційні
заходи

ППДУ-2022

30.09.2022

Нормативноправовий акт

Організаційні
заходи

Департамент взаємодії
з експортерами та
просування експорту
(інд. 46)
Департамент взаємодії
з експортерами та
просування експорту
(інд. 46)
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№
з/п
4.

5.

6.

7.

Строк
виконання

Форма
завершення
заходу
Нормативноправовий акт

Відповідальний
виконавець

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту
постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження
Порядку використання коштів під час часткової компенсації
відсоткової ставки за експортними кредитами, наданими
українським експортерам”
Проведення загального аналізу результатів імплементації
Експортної стратегії України за 2017-2021 роки, підготовка
висновків та рекомендацій

Ініціативний
Положення про Мінекономіки

30.12.2022

НЕС (278)

31.03.2022

Інформаційноаналітичні
матеріали

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України
проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо
схвалення Експортної стратегії України до 2030 року

НЕС (278)

30.12.2022

Нормативноправовий акт

30.12.2022

Нормативноправові акти

31.03.2022

Нормативноправові акти

Департамент взаємодії
з експортерами та
просування експорту
(інд. 46)

30.12.2022

Нормативноправові акти

Департамент взаємодії
з експортерами та
просування експорту
(інд. 46)

Створення необхідної нормативно-правової бази з метою
НЕС (279)
реалізації стратегічних ініціатив, секторальних програм, Розпорядження
Кабінету
Міністрів
спрямованих на підтримку вітчизняного виробника на України від 27.12.2017 № 1017 “Про
визначених ринках
схвалення Експортної стратегії України
(“дорожньої
карти”
стратегічного
розвитку торгівлі) на 2017-2021 роки”
8.
Подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів
НЕС (280)
нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України Розпорядження
Кабінету
Міністрів
щодо схвалення секторальних та крос-секторальних України від 27.12.2017 № 1017 “Про
експортних стратегій з розвитку перспективних секторів схвалення Експортної стратегії України
на 2017-2021 роки”
економіки
9.
Забезпечення підтримки щодо участі українських
НЕС (291)
експортерів у закордонних міжнародних виставково- Розпорядження
Кабінету
Міністрів
ярмаркових заходах, з метою стимулювання торгівлі та України від 11.10.2021 № 1233 “Про
інновацій для диверсифікації експорту та включення забезпечення
роботи
національної
вітчизняних підприємств до глобальних ланцюгів доданої експозиції України на Ізмірському
вартості
міжнародному
ярмарку
(Турецька
Республіка, м. Ізмір) для просування
вітчизняних товарів та послуг на
зовнішній ринок у 2022 році”
10. Активне та ефективне просування українського бренду
НЕС (281, 282), СЕБ
експортних товарів і послуг на зовнішні ринки, Розпорядження
Кабінету
Міністрів
демонстрація потенціалу української економіки та України від 14.02.2018 № 94 “Про
експортних можливостей її секторів, а також покращення участь України у Всесвітній виставці

Звіт

30.12.2022

Організаційні
заходи
Звіт

Департамент взаємодії
з експортерами та
просування експорту
(інд. 46)
Департамент взаємодії
з експортерами та
просування експорту
(інд. 46)
Департамент взаємодії
з експортерами та
просування експорту
(інд. 46)
Департамент взаємодії
з експортерами та
просування експорту
(інд. 46)

Департамент взаємодії
з експортерами та
просування експорту
(інд. 46)
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№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

міжнародного іміджу України у світі через активну участь
України у всесвітніх та міжнародних виставках і ярмарках, у
тому числі належна підготовка та забезпечення участі
України у Всесвітній виставці “Експо — 2020” (м. Дубай,
ОАЕ), яка проходить у період з 1 жовтня 2021 року до
31 березня 2022 року
11. Сприяння встановленню та розвитку прямих ділових зв'язків
між
підприємствами-експортерами
та
іноземними
партнерами за участю об’єднань суб’єктів господарювання

12. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України
законопроекту щодо внесення змін до Закону України “Про
державний контроль за міжнародними передачами товарів
військового призначення та подвійного використання”

13. Розширення сфер співпраці в рамках Діалогу високого рівня
Україна – ЄС щодо горизонтальних питань та окремих
секторів промисловості

14.

Проведення другої фази попередньої оціночної місії ЄС
щодо укладення Угоди про оцінку відповідності та
прийнятність промислової продукції (Угода АСАА) за
пріоритетними секторами промислової продукції

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

Форма
завершення
заходу

30.12.2022

Звіт

Відповідальний
виконавець

“Експо-2020”

Постанова Кабінету Міністрів України
від 04.07.2017 № 455 “Про утворення
Ради з міжнародної торгівлі”
Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України від 27.12.2017 № 1017 “Про
схвалення Експортної стратегії України
(“дорожньої
карти”
стратегічного
розвитку торгівлі) на 2017-2021 роки”
СЕБ, ППДУ-2022
Указ Президента України від 27.02.2020
№ 59/2020
“Про
рішення
Ради
національної безпеки і оборони України
від 18 лютого 2020 року “Про основні
показники
державного
оборонного
замовлення на 2020 рік та 2021,
2022 роки”
НЕС (252)
Указ Президента України від 08.11.2019
№ 837/2019 “Про невідкладні заходи з
проведення реформ та зміцнення
держави”
Положення про Мінекономіки
НЕС (123), ППДУ-2022
Постанова Кабінету Міністрів України
від 25.10.2017 № 1106 “Про виконання
Угоди про асоціацію між Україною, з
однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським співтовариством
з атомної енергії і їхніми державамичленами, з іншої сторони”
Наказ
Мінекономрозвитку

Інформаційноаналітичні
матеріали

Департамент взаємодії
з експортерами та
просування експорту
(інд. 46)

30.06.2022

Законопроект
(подано на
розгляд
Кабінетові
Міністрів
України)

Департамент
економіки безпеки і
оборони (інд. 27)

30.12.2022

Організаційні
заходи

Департамент
міжнародної співпраці
у сфері економіки,
торгівлі та сільського
господарства (інд. 43)

Звіти
31.08.2022

Звіт
(Проведено
попередню
оціночну місію
ЄС)

Департамент
технічного
регулювання та
інноваційної політики
(інд. 34)
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№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

15. Забезпечення захисту географічних зазначень для
сільськогосподарської продукції та продуктів харчування
шляхом супроводження у Верховній Раді України та
прийняття проекту Закону України “Про особливості
правової
охорони
географічних
зазначень
для
сільськогосподарської продукції та харчових продуктів,
захист прав та застосування схем якості, включаючи
традиційні
гарантовані
особливості
для
сільськогосподарської продукції та харчових продуктів” та
розроблення нормативно-правових актів, необхідних для
його реалізації (після прийняття)
16. Забезпечення підтримки малих виробників спиртових
дистилятів та спиртних напоїв шляхом супроводження у
Верховній Раді України та прийняття проекту Закону
України “Про внесення змін до деяких законів України
щодо спрощення умов виробництва дистилятів суб’єктами
малого підприємництва” та розроблення нормативноправових актів, необхідних для його реалізації (після
прийняття)

17. Забезпечення сприятливих умов для виробництва спирту
етилового денатурованого, біоетанолу, продукції хімічного і
технічного призначення шляхом супроводження у
Верховній Раді України проекту Закону України “Про
внесення змін до Податкового кодексу України та інших
законів України щодо обліку спирту етилового

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

Форма
завершення
заходу

Відповідальний
виконавець

від 21.08.2018 № 1157 “Про виконання в
Мінекономрозвитку плану заходів з
виконання Угоди про асоціацію між
Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами, з іншої
сторони”
НЕС (572)
30.12.2022
Супроводження у Директорат державної
Закон України від 16.06.1999 № 752-XIV
Верховній Раді
політики у сфері
України
санітарних та
“Про правову охорону географічних
законопроекту
фітосанітарних
зазначень”
Постанова Кабінету Міністрів України
реєстр. № 5616
заходів (інд. 26)
від 25.10.2017 № 1106 “Про виконання
Протягом
НормативноУгоди про асоціацію між Україною, з
правові акти
однієї сторони, та Європейським шести місяців
з дня
Союзом, Європейським співтовариством
набрання
з атомної енергії і їхніми державамичинності
членами, з іншої сторони”
Законом
Постанова Кабінету Міністрів України
30.12.2022
Супроводження у Директорат державної
від 12.08.2020 № 699 “Про затвердження
Верховній Раді
політики у сфері
Програми реформування та розвитку
України
санітарних та
спиртової галузі на 2020-2023 роки”
законопроекту
фітосанітарних
реєстр. № 5762
заходів (інд. 26)
Протягом
Нормативнотрьох місяців з
правові акти
дня набрання
чинності
Законом
Постанова Кабінету Міністрів України
30.12.2022
Супроводження у Директорат державної
від 12.08.2020 № 699 “Про затвердження
Верховній Раді
політики у сфері
Програми реформування та розвитку
України
санітарних та
спиртової галузі на 2020-2023 роки”
законопроекту
фітосанітарних
реєстр. № 6465
заходів (інд. 26)
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з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

денатурованого та продукції хімічного і технічного
призначення” та розроблення нормативно-правових актів,
необхідних для його реалізації (після прийняття)
18. Забезпечення захисту географічних зазначень спиртних
напоїв, а також контролю в цій сфері, шляхом
супроводження у Верховній Раді України проекту Закону
України “Про географічні зазначення спиртних напоїв” та
розроблення нормативно-правових актів, необхідних для
його реалізації (після прийняття)

19. Заохочення політики якості сільськогосподарської продукції
у сферах стандартів харчової продукції, вимог щодо її
виробництва та схем якості з метою поступового
наближення національного законодавства до законодавства
ЄС

НЕС (572)
Постанова Кабінету Міністрів України
від 25.10.2017 № 1106 “Про виконання
Угоди про асоціацію між Україною, з
однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським співтовариством
з атомної енергії і їхніми державамичленами, з іншої сторони”

НЕС (571), СЕБ
Постанова Кабінету Міністрів України
від 25.10.2017 № 1106 “Про виконання
Угоди про асоціацію між Україною, з
однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським співтовариством
з атомної енергії і їхніми державамичленами, з іншої сторони”
20. Удосконалення
державного
регулювання
у
сфері
ППДУ-2022, НЕС (543)
органічного виробництва, обігу та маркування відповідно до
оновлених вимог законодавства ЄС шляхом розроблення та
подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону
України “Про внесення змін до Закону України “Про
основні принципи та вимоги до органічного виробництва,
обігу та маркування органічної продукції”
21. Створення ефективної системи державного контролю
Ініціативний
(нагляду) у сфері органічного виробництва, обігу та
Положення про Мінекономіки
маркування органічної продукції

Строк
виконання

Форма
завершення
заходу
Нормативноправові акти

Відповідальний
виконавець

Протягом
шести місяців
з дня набрання
чинності
Законом
30.12.2022
Супроводження у Директорат державної
Верховній Раді
політики у сфері
України
санітарних та
законопроекту
фітосанітарних
реєстр. № 6480
заходів (інд. 26)
Протягом
двох років з
дня набрання
чинності
Законом
30.12.2022

Нормативноправові акти

Нормативноправові акти

Директорат державної
політики у сфері
санітарних та
фітосанітарних
заходів (інд. 26)

30.11.2022

Законопроект
(подано на
розгляд
Кабінетові
Міністрів
України)

Директорат державної
політики у сфері
санітарних та
фітосанітарних
заходів (інд. 26)

30.12.2022

Нормативноправові акти

Директорат державної
політики у сфері
санітарних та
фітосанітарних
заходів (інд. 26)
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№
з/п

Форма
завершення
заходу
Організаційні
заходи

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

НЕС (464, 465)

30.12.2022

НЕС (691, 1255, 1256), ПДП, СЕБ

30.12.2022

Організаційні
заходи

Директорат розвитку
реального сектору
економіки (інд. 38)

НЕС (701, 1151)
Положення про Мінекономіки
Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України від 12.05.2021 № 497 “Деякі
питання реалізації у 2021-2023 роках
Державної
стратегії
регіонального
розвитку на 2021-2027 роки

31.05.2022

Нормативноправовий акт

Директорат розвитку
реального сектору
економіки (інд. 38)

25. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України
НЕС (666, 669, 670, 671), СЕБ
проекту акта Кабінету Міністрів України щодо схвалення Рішення Комітету Верховної Ради
Стратегії запровадження циркулярної економіки та плану України з питань екологічної політики
заходів з її реалізації.
та природокористування від 31.03.2021
№ 74/13 “Про рекомендації слухань у
комітеті на тему: “Участь України у
Європейському
зеленому
курсі”
(доручення Прем’єр-міністра України
від 29.04.2021 № 17787/1/1-21)
26. Створення та початок роботи Фонду підтримки
СЕБ
ресурсоефективності в промисловості України шляхом
розроблення проекту Закону України про внесення змін до
Бюджетного кодексу України та інших законів України

30.12.2022

Нормативноправовий акт

Директорат розвитку
реального сектору
економіки (інд. 38)

30.12.2022

Законопроект
(подано на
розгляд
Кабінетові

Директорат розвитку
реального сектору
економіки (інд. 38)

ЗАВДАННЯ / Захід

22. Заохочення поширення застосування методів органічного
виробництва, підтримка виробництва та експорту органічної
продукції

Відповідальний
виконавець
Директорат державної
політики у сфері
санітарних та
фітосанітарних
заходів (інд. 26)

НАРОЩЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА
ЗБІЛЬШЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ
(5.3. Відновлення вітчизняної промисловості)
23. Підтримка реалізації інноваційних проектів у промисловості
шляхом реалізація концепції “Індустрія 4.0” в Україні
шляхом проведення інформаційних кампаній щодо
впровадження та поширення принципів “Індустрії 4.0”
24. Продовження процесу інтеграції України до Європейської
платформи смарт-спеціалізацій (S3 Platform) шляхом:
- затвердження
Методичних
рекомендацій
щодо
визначення пріоритетів смарт-спеціалізації відповідно
до методології Європейської Комісії;
- створення та забезпечення діяльності Координаційного
центру з питань впровадження смарт-спеціалізації;
- підготовки пропозицій щодо державної фінансової
підтримки проектів регіонального розвитку, що
передбачають розвиток пріоритетних видів економічної
діяльності, визначених на засадах смарт-спеціалізації

Інформаційноаналітичні
матеріали
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№
з/п

Форма
завершення
заходу
Міністрів
України)
Нормативноправові акти

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

ППДУ-2022

31.03.2022

НЕС (1209), СЕБ
Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України від 04.08.2021 № 883 “Про
затвердження плану заходів на 2021 і
2022 роки з реалізації Національної
стратегії із створення безбар’єрного
простору в Україні на період до
2030 року”

30.12.2022

НЕС (1206)

31.07.2022

Організаційні
заходи

30. Запровадження економічних стимулів та механізму
підтримки вітчизняних підприємств у разі впровадження
ними новітніх технологій

СЕБ

30.12.2022

Нормативноправовий акт

31. Запровадження
дієвих
економічних
механізмів
стимулювання суб’єктів інноваційної діяльності до
впровадження новітніх технологій, виробництва (надання)
нових або вдосконалених конкурентоспроможних видів
продукції (послуг) на різних етапах цієї діяльності

СЕБ

у
шестимісячний
строк з дня
опублікування
Закону
України “Про
підтримку та
розвиток
інноваційної
діяльності”

ЗАВДАННЯ / Захід

27. Запуск та реалізація програми компенсації фінансових
зобов’язань за кредитними та лізинговими договорами у
галузі машинобудування шляхом розроблення нормативноправового акту щодо врегулювання питання характеристик
лізингового продукту
28. Створення умов для малих та середніх підприємств для
інвестування у науково-дослідну діяльність шляхом
створення відповідної інфраструктури для ведення бізнесу
та впровадження інновацій малими і середніми
підприємствами, а саме створення у 2022 році 10-ти
дієздатних
інноваційних
бізнес-інкубаторів
(ІБІ)
з 24-х, створення яких заплановано до 2030 року, за
стандартами Європейської мережі бізнес- та інноваційних
центрів (EBN)
29. Створення та просування інкубаційних та акселераційних
програм
розвитку
підприємницької
культури
для
підприємств пріоритетних секторів економіки

Інформаційноаналітичні
матеріали

Відповідальний
виконавець

Директорат розвитку
реального сектору
економіки (інд. 38)
Департамент
регуляторної політики
та підприємництва
(інд. 36)

Організаційні
заходи

Звіт
Нормативноправовий акт

Департамент
регуляторної політики
та підприємництва
(інд. 36)
Директорат розвитку
реального сектору
економіки (інд. 38)
Департамент
технічного
регулювання та
інноваційної політики
(інд. 34)
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№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

Форма
завершення
заходу

Відповідальний
виконавець

МОБІЛІЗАЦІЯ ДОДАТКОВИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НА
ОСНОВІ ЗАОХОЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

(5.1. Розвиток підприємництва
5.3. Відновлення вітчизняної промисловості)
32. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України
проектів актів Кабінету Міністрів України, необхідних для
реалізації Закону України від 07.09.2021 № 1710–ІХ
“Про внесення змін до Закону України “Про індустріальні
парки” та деяких інших законодавчих актів України щодо
залучення інвестицій у промисловий сектор економіки
шляхом стимулювання створення індустріальних парків”,
а саме щодо затвердження:
- стратегії розвитку індустріальних парків;
- порядку надання керуючим компаніям, ініціаторам
створення - суб’єктам господарювання та учасникам
індустріальних парків за рахунок коштів, передбачених
державним бюджетом, повної або часткової компенсації
відсоткової ставки за кредитами (позиками) на
облаштування та/або здійснення господарської діяльності у
межах індустріальних парків;
- порядку надання керуючим компаніям, ініціаторам
створення - суб’єктам господарювання та учасникам
індустріальних парків коштів, передбачених державним
бюджетом, на безповоротній основі для облаштування
індустріальних парків та/або забезпечення будівництва
об’єктів суміжної інфраструктури (автомобільних шляхів,
ліній
зв’язку,
засобів
тепло-,
газо-,
водота
електропостачання,
інженерних
комунікацій
тощо),
необхідних
для
створення
та
функціонування
індустріальних парків;
- порядку компенсації витрат керуючої компанії, ініціатора
створення - суб’єкта господарювання та учасника
індустріального парку на підключення та приєднання до
інженерно-транспортних мереж
33. Впровадження моделі еко-індустріального парку як
ефективного інструменту досягнення Цілей сталого
розвитку та підвищення обізнаності бізнес-середовища про

Закон України від 07.09.2021 № 1710–ІХ
“Про внесення змін до Закону України
“Про індустріальні парки” та деяких
інших законодавчих актів України щодо
залучення інвестицій у промисловий
сектор економіки шляхом стимулювання
створення індустріальних парків”

31.03.2022

Нормативноправові акти

Департамент
інвестицій (інд. 39)

ПДП

30.12.2022

Організаційні
заходи

Департамент
інвестицій (інд. 39)

17
№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

всі переваги роботи в індустріальному парку; забезпечення
широкого інформування центральних та місцевих органів
влади, суб’єктів малого і середнього бізнесу про
можливості,
переваги
та
особливості
діяльності
індустріальних парків
34. Запуск та реалізація програми забезпечення громадян
житлом, а також програми комплексної термомодернізації
багатоквартирних житлових будинків шляхом:
- розроблення проекту нормативно-правового акта
Кабінету Міністрів України щодо визначення Умов
забезпечення ПрАТ “Українська фінансова житлова
компанія” громадян України житлом;
- розроблення проекту нормативно-правового акта
Кабінету Міністрів України щодо визначення Умов
забезпечення ПрАТ “Українська фінансова житлова
компанія” термомодернізації будівель
35.

Запуск та реалізація програми відновлення та модернізації
інженерної системи зрошення сільськогосподарських
земель на півдні України шляхом:
- розроблення проекту нормативно-правового акта
Кабінету Міністрів України з питань відновлення та
модернізації інженерної системи зрошення;
- проведення інвентаризації наявної інфраструктури
інженерних систем зрошення (зокрема каналів та
насосних систем) та організація підготовки технікоекономічного обґрунтування щодо відновлення та
модернізації
інженерної
системи
зрошення
сільськогосподарських земель;
- модернізація основних засобів систем зрошення
державної форми власності
36. Стимулювання інвестиційного попиту на придбання
міського електротранспорту

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

ППДУ-2022

31.03.2022

Форма
завершення
заходу

Нормативноправові акти

ППДУ-2022

Ініціативний

Відповідальний
виконавець

Директорат розвитку
реального сектору
економіки (інд. 38)

Директорат розвитку
реального сектору
економіки (інд. 38)
30.09.2022

Нормативноправовий акт

30.12.2022

Організаційні
заходи

30.12.2022

Організаційні
заходи
Нормативноправовий акт

30.12.2022

Організаційні
заходи

Директорат розвитку
реального сектору
економіки (інд. 38)
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ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

37. Стимулювання попиту на якісну освіту шляхом
Ініціативний
супроводження у Верховній Раді України проекту Закону
України “Про формування та розміщення державного та/або
регіонального замовлення на підготовку фахівців з вищою,
фаховою передвищою освітою, наукових, науковопедагогічних кадрів, кваліфікованих робітників та слухачів
підготовчих відділень закладів вищої освіти, на
післядипломну освіту”
38. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне НЕС (375, 376, 377, 378, 379, 380), ПДП
забезпечення діяльності Міжвідомчої комісії з питань
державних інвестиційних проектів з метою відбору усіх
державних інвестиційних проектів, розроблення та
реалізація яких здійснюється з використанням державних
капітальних вкладень відповідно до законодавчих процедур
39. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України
ППДУ-2022
проекту Закону України щодо внесення змін до Закону
України “Про концесію” щодо вдосконалення відносин, що
виникають під час реалізації проектів, що здійснюються на
умовах концесії

30.12.2022

40. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України
ППДУ-2022
проекту Закону України “Про внесення змін до Закону Закон України 01.10.2010 № 2404-VI
України “Про державно-приватне партнерство” щодо “Про державно-приватне партнерство”
удосконалення
механізму
державно-приватного Положення про Мінекономіки
партнерства”

31.08.2022

41. Розроблення
та
затвердження
Методики
аналізу Закон України 01.10.2010 № 2404-VI
ефективності здійснення державно-приватного партнерства “Про державно-приватне партнерство”
Постанова Кабінету Міністрів України
від 11.04.2011 № 384 “Деякі питання
організації
здійснення
державноприватного партнерства”
Положення про Мінекономіки
42. Поширення кращих практик успішного державноНЕС (1379)
приватного партнерства, спрямованих на створення
спільного добробуту

30.06.2022

Форма
Відповідальний
завершення
виконавець
заходу
Супроводження у Директорат зайнятості
Верховній Раді
та трудової міграції
України
(інд. 48)
законопроекту
реєстр. № 5467

30.09.2022

Організаційні
заходи

Департамент
інвестицій (інд. 39)

30.04.2022

Законопроект
(подано на
розгляд
Кабінетові
Міністрів
України)
Законопроект
(подано на
розгляд
Кабінетові
Міністрів
України)
Нормативноправовий акт

Департамент
інвестицій (інд. 39)

Організаційні
заходи
Інформаційноаналітичні
матеріали

Департамент
інвестицій (інд. 39)

30.12.2022

Департамент
інвестицій (інд. 39)

Департамент
інвестицій (інд. 39)
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№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

43. Забезпечення належного рівня представлення інтересів
НЕС (283)
держави в Світовому банку, Чорноморському банку торгівлі Указ Президента України від 19.12.2005
та розвитку в частині покращення інвестування в економіку № 1809/2005
“Про
забезпечення
країни
представництва України в радах
керуючих Міжнародного валютного
фонду та Світового банку”
Указ Президента України від 26.02.2002
№ 181/2002 “Про забезпечення членства
України у Чорноморському банку
торгівлі та розвитку”
Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України від 27.12.2019 № 1395 “Про
призначення директора і заступника
директора
у
Раді
директорів
Чорноморського
банку
торгівлі
та розвитку”

Строк
виконання
30.12.2022

Форма
завершення
заходу
Організаційні
заходи

Відповідальний
виконавець
Департамент
координації
фінансової політики
(інд. 31)
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СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. “СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО ДЛЯ БІЗНЕСУ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА”
ЗАВДАННЯ,

СПРЯМОВАНІ НА ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ЦІЛІ
ТА ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ЇХ ВИКОНАННЯ

Пріоритет Програми Уряду /
Найменування завдання /
Найменування показника результату, якого маємо досягнути, одиниця виміру
5.1. Розвиток підприємництва
5.9. Правова охорона та захист інтелектуальної власності
Створення належних умов для розвитку конкуренції та ведення бізнесу
(ЦСР 8.6)
Кількість зайнятих працівників у
підприємництва, млн. осіб (ЦСР 8.6.1)

суб’єктів

середнього

та

малого

Частка доданої вартості за витратами виробництва суб’єктів середнього та
малого підприємництва, у відсотках до загальної суми доданої вартості за
витратами виробництва (ЦСР 8.6.2)
Кількість проведених торговельних розслідувань (переглядів) для захисту
українських виробників на внутрішньому ринку, од.
5.2. Підтримка експорту
5.3. Відновлення вітчизняної промисловості
Виведення вітчизняної продукції на зовнішні ринки (ЦСР 8.1)
Темпи приросту фізичних обсягів експорту товарів та послуг, відсоток до
попереднього року
Кількість розслідувань (переглядів), порушених щодо українського імпорту,
у яких взято участь, од.
Кількість справ, за якими здійснювався захист прав та інтересів України в
рамках СОТ та міжнародних договорів України (у яких взято участь у якості
позивача, відповідача, третьої сторони), од.
5.4. Розвиток ринку праці
Підвищення рівня зайнятості та добробуту населення (ЦСР 1.1, 5.1, 5.3,
5.6, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 10.1, 10.2, 10.4)
Рівень зайнятості населення віком 20–64 роки, відсотків (ЦСР 8.3.1)

1. “СТВОРЕННЯ

СПРИЯТЛИВОГО ДЛЯ БІЗНЕСУ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА”,

2019 рік
(звіт)

2020 рік
(звіт)

2021 рік
(план)

7,4

7,4

7,5

66,4

70,2

63,7

2021 рік
(звіт)

немає даних
(жовтень
2022 р.)
немає даних
(жовтень
2022 р.)

2022 рік
(план)

2023 рік
(план)

2024 рік
(план)

8,0

8,5

9,0

66

70

72

6

6

6

6

15

6

13

7,3

-5,8

5

немає даних

17

16

9

14

10

10

10

23

42

17

26

11

11

11

66,9

65,2

66,1

66,5

67

67,5

8,5

8,0

7,8

15258

17159

19063

3200

3100

3000

Рівень безробіття населення віком 15–70 років (за методологією Міжнародної
організації праці), відсотків
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників, грн.

8,2

9,5

9,2

10497

11591

13632

Кількість неформально зайнятого населення віком 15–70 років, тис. осіб

3460,4

3237,8

3300

65,6
(звіт 9 міс.)
10,0
(звіт 9 міс.)
14014
3079,3
(звіт 9 міс.)

в середньому на 5 щорічно

21
Пріоритет Програми Уряду /
Найменування завдання /
Найменування показника результату, якого маємо досягнути, одиниця виміру
5.5. Ефективні державні підприємства
Ефективне управління державною власністю

2019 рік
(звіт)

2020 рік
(звіт)

2021 рік
(план)

Збільшення рентабельності активів (RoA) державних підприємств, відсоток

3,5

-3,2

3,3

Зменшення частки держави в економіці, відсоток

8,3

8,0

7,1

300

100

15

10

5

2,41

Кількість об’єктів державної власності, що входять до сфери управління
Мінекономіки, переданих органам приватизації, од.
Кількість ліквідованих (реорганізованих) нефункціонуючих суб’єктів
господарювання, що належать до сфери управління Мінекономіки, од.
5.1. Розвиток підприємництва
5.3. Відновлення вітчизняної промисловості
Забезпечення сталого розвитку сфери публічних закупівель
Підвищення середнього показника участі в конкурентних процедурах
закупівель, учасник
Підвищення середнього показника участі в спрощених закупівлях, учасник
Зменшення частки відмінених процедур закупівлі (визнання їх такими, що
не відбулися), відсоток
5.6. Продовольча безпека країни
Створення належних умов для безпечного споживання
Кількість випадків харчових отруєнь і випадків токсикоінфекцій, на 1 млн.
населення
Кількість випадків завданої шкоди споживачам від неякісних товарів та
послуг, на 1 млн. споживачів
4.1. Ефективне врядування
Розбудова сучасної системи державного стратегічного планування
розвитку економіки
Кількість підготовлених презентаційних та інформаційно-аналітичних
матеріалів щодо стану поточної економічної ситуації в Україні, од.
Кількість оцінок впливу реалізації актів на показники економічного
і соціального розвитку
Сценарні орієнтири економічного і соціального розвитку на відповідний рік
та два роки, що настають за прогнозним, од.
1
2

2021 рік
(звіт)

2022 рік
(план)

2023 рік
(план)

2024 рік
(план)

3,9

4,4

до 5

6,4

5,6

до 5

36

50

2

2

7

35

8

8

8

2,79

2,8

2,61

2,8

2,82

2,85

х

1,9

1,95

1,74

1,95

1,95

2

24

26

26

37

25

24

23

45

16

45

26,4

40

35

≤ 30

66

62

66

немає даних

60

55

≤ 50

117

158

≥ 100

187

≥ 100

≥ 100

≥ 100

15

657

≥ 300

198 2

≥ 300

≥ 300

≥ 300

9

4

3

3

3

3

3

немає даних
(липень 2022 р.)
немає даних
(липень 2022 р.)

підвищення середнього показника участі в закупівлях
значення показника буде уточнено під час підготовки пропозицій до проекту Бюджетної декларації на 2023-2025 роки (відповідно до строків, визначених статтею 33 Бюджетного кодексу України)
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ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ЦІЛІ 2 “СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО ДЛЯ БІЗНЕСУ
ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА”
№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Форма
завершення
заходу

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

НЕС (1173, 1175), ППДУ-2022

30.12.2022

Нормативноправовий акт

СРФС

30.12.2022

Нормативноправові акти

СРФС

30.12.2022

Організаційні
заходи

Відповідальний
виконавець

СТВОРЕННЯ НАЛЕЖНИХ УМОВ ДЛЯ РОЗВИТКУ
КОНКУРЕНЦІЇ ТА ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

44.

45.

(5.1. Розвиток підприємництва
5.9. Правова охорона та захист інтелектуальної власності)
Удосконалення нормативного забезпечення з питань
координації дій з реалізації державної політики розвитку
малого та середнього бізнесу, а також порядку взаємодії
стейкхолдерів
Розвиток моделі кредитування МСП у національній валюті

46.

Залучення місцевих та обласних державних адміністрацій до
реалізації спільних програм з компенсації процентних
ставок за кредитами для МСП

47.

Встановлення термінів, до настання яких торговці мають
СРФС
забезпечити
можливість
здійснення
безготівкових Закон України від 30.06.2021 № 1591-ІХ
розрахунків за продані товари (надані послуги)
“Про платіжні послуги”

01.08.2022

Нормативноправовий акт

48.

Зменшення регуляторного тиску на бізнес шляхом
очищення регуляторного поля від застарілих, надлишкових і
неактуальних нормативно-правових актів

СЕБ

30.12.2022

Нормативноправові акти

49.

Створення
національної
он-лайн
автоматизованої
платформи (он-лайн Центру підтримки малого та
середнього бізнесу) сталого підприємництва як єдиного
вікна дистанційного доступу до інформації, фінансування,
навчання, консультування та миттєвої он-лайн аплікації
малого та середнього бізнесу до діючих програм державних,
банківських, донорських, прямих інвестицій тощо
Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України
проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо
підписання Угоди між Урядом України і Європейським

НЕС (1191, 1202)

30.12.2022

Організаційні
заходи

50.

Інформаційний
ресурс
НЕС (1177), ППДУ-2022

30.11.2022

Нормативноправовий акт

Департамент
регуляторної політики
та підприємництва
(інд. 36)
Департамент
регуляторної політики
та підприємництва
(інд. 36)
Департамент
регуляторної політики
та підприємництва
(інд. 36)
Департамент
регуляторної політики
та підприємництва
(інд. 36)
Департамент
регуляторної політики
та підприємництва
(інд. 36)
Департамент
регуляторної політики
та підприємництва
(інд. 36)

Департамент
регуляторної політики
та підприємництва

23
№
з/п

51.

52.

53.

54.

55.

ЗАВДАННЯ / Захід
Союзом про участь України в програмі ЄС “Єдиний ринок
(Single Market)” та уповноваження Міністра підписати
зазначену Угоду
Удосконалення засад державного нагляду (контролю),
уніфікації процедури здійснення заходів державного
нагляду (контролю), переорієнтація системи державного
нагляду
(контролю)
з
каральної
на
сервісну
(попереджувальну)
Посилення відповідальності посадових осіб органів
державного нагляду (контролю) за порушення вимог
законодавства з питань здійснення державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

Форма
завершення
заходу

Відповідальний
виконавець
(інд. 36)

НЕС (127, 129, 131)

30.12.2022

НЕС (130)

30.12.2022

Спрощення та оптимізація засобів адміністративного
НЕС (107)
регулювання бізнесу, впровадження цифровізації дозвільних Розпорядження
Кабінету
Міністрів
та ліцензійних процедур
України від 04.12.2019 № 1413 “Про
затвердження плану заходів щодо
дерегуляції господарської діяльності та
покращення бізнес-клімату, плану дій
щодо покращення умов ведення бізнесу
в Україні та визнання такими, що
втратили чинність, деяких розпоряджень
Кабінету Міністрів України”
Впорядкування процедури ліцензування та встановлення
ППДУ-2022
чітких вимог до провадження господарської діяльності, що
ліцензується, шляхом розроблення та подання Кабінетові
Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо ліцензування видів
господарської діяльності
Приведення Ліцензійних умов провадження господарської
ППДУ-2022
діяльності з ветеринарної практики та Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з виробництва
ветеринарних препаратів у відповідність до Закону України
“Про ліцензування видів господарської діяльності”, що
виключатиме можливість їх суб’єктивного застосування
органом
ліцензування,
здобувачами
ліцензії
або
ліцензіатами

30.12.2022

30.06.2022

31.03.2022

Супроводження у
Департамент
Верховній Раді регуляторної політики
України
та підприємництва
законопроекту
(інд. 36)
реєстр. № 5837
Супроводження у
Департамент
Верховній Раді регуляторної політики
України
та підприємництва
законопроекту
(інд. 36)
реєстр. № 5838
Супроводження у
Департамент
Верховній Раді регуляторної політики
України
та підприємництва
законопроекту
(інд. 36)
реєстр. № 4219

Законопроект
(подано на
розгляд
Кабінетові
Міністрів
України)
Нормативноправові акти

Департамент
регуляторної політики
та підприємництва
(інд. 36)
Департамент
регуляторної політики
та підприємництва
(інд. 36)

24
№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

56.

Впровадження цифровізації дозвільних та ліцензійних Розпорядження
Кабінету
Міністрів
процедур шляхом нормативно-правового супроводження України від 17.02.2021 № 365 “Деякі
реалізації проекту “єДозвіл”
питання цифрової трансформації”

30.12.2022

57.

Запровадження правових основ розвитку саморегулювання
бізнесу, у тому числі шляхом делегування функцій з
контролю та регулювання підприємницької діяльності

30.12.2022

58.

Гармонізація системи захисту прав споживачів в Україні з
НЕС (1112, 1113)
принципами, підходами та практиками ЄС та підвищення Постанова Кабінету Міністрів України
рівня захисту прав споживачів
від 25.10.2017 № 1106 “Про виконання
Угоди про асоціацію між Україною, з
однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським співтовариством
з атомної енергії і їхніми державамичленами, з іншої сторони”
Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України від 27.12.2017 № 983 “Про
затвердження плану заходів з реалізації
Концепції державної політики у сфері
захисту прав споживачів на період до
2020 року”
Наказ
Мінекономрозвитку
від 21.08.2018 № 1157 “Про виконання в
Мінекономрозвитку плану заходів з
виконання Угоди про асоціацію між
Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами, з іншої
сторони”

НЕС (132)

30.12.2022

Форма
завершення
заходу
Нормативноправові акти

Відповідальний
виконавець

Департамент
регуляторної політики
та підприємництва
(інд. 36)
Департамент
цифрового розвитку та
електронних сервісів
(інд. 40)
Супроводження у
Департамент
Верховній Раді регуляторної політики
України
та підприємництва
законопроекту
(інд. 36)
реєстр. № 4221
Супроводження у
Департамент
Верховній Раді регуляторної політики
України
та підприємництва
законопроекту
(інд. 36)
реєстр. № 6134

25
№
з/п
59.

60.
61.
62.

63.

64.
65.

Форма
завершення
заходу
Організаційні
заходи

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

Надання експертної та методологічної допомоги органам
державної влади, бізнес-об’єднанням щодо делегування
функцій з контролю і регулювання підприємницької та
професійної діяльності
Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України
Концепції державної політики розвитку та захисту
економічної конкуренції в Україні
Підготовка проекту акта стосовно розроблення порталу
інформаційно-аналітичної
системи
“Комунальні
підприємства України”
Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України
проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо
перегляду сфер, до яких застосовується державне
регулювання цін і тарифів
Забезпечення повноцінного функціонування Національного
органу інтелектуальної власності (НОІВ) шляхом
розроблення
проектів
наказів
Мінекономіки
про
затвердження складів наглядової ради, Атестаційної та
Апеляційної комісій НОІВ
Забезпечення участі у чергових засіданнях комітетів
Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) та
черговій серії засідань асамблей держав-членів ВОІВ
Забезпечення легалізації комп’ютерних програм, що
використовуються в органах виконавчої влади шляхом:
- організації взаємодії органів виконавчої влади з питань
використання
комп’ютерних
програм
як
об’єктів
авторського права;
- узагальнення поданої органами виконавчої влади
інформації щодо щорічної планової інвентаризації
комп’ютерних програм;
- організаційно-технічне забезпечення проведення засідання
Міжвідомчої робочої групи з питань легалізації
комп'ютерних програм;
- забезпечення передбачення у законі про Державний
бюджет України на відповідний рік бюджетних призначень

НЕС (134)

30.12.2022

НЕС (163)
Положення про Мінекономіки

31.03.2022

Нормативноправовий акт

Ініціативний
Положення про Мінекономіки

30.05.2022

Нормативноправовий акт

НЕС (170), ППДУ-2022

30.12.2022

Нормативноправовий акт

НЕС (172)

30.12.2022

Нормативноправові акти

Департамент розвитку
сфери інтелектуальної
власності (інд. 23)

Ініціативний
Положення про Мінекономіки

30.12.2022

Звіти

Департамент розвитку
сфери інтелектуальної
власності (інд. 23)
Департамент розвитку
сфери інтелектуальної
власності (інд. 23)

01.02.2022

Лист-запит

31.05.2022

Інформаційноаналітичні
матеріали
Інформаційноаналітичні
матеріали

Положення про Мінекономіки
Постанова Кабінету Міністрів України
від
10.09.2003
№ 1433
“Про
затвердження Порядку використання
комп’ютерних програм в органах
виконавчої влади”
Постанова Кабінету Міністрів України
від 04.03.2004 № 253 “Про затвердження
Порядку
легалізації
комп’ютерних
програм в органах виконавчої влади”

01.04.2022
10.03.2022
25.05.2022
31.08.2022

Відповідальний
виконавець
Департамент
регуляторної політики
та підприємництва
(інд. 36)
Управління
конкурентної політики
(інд. 37)
Управління
конкурентної політики
(інд. 37)
Директорат розвитку
реального сектору
економіки (інд. 38)

26
№
з/п
66.

67.

Форма
завершення
заходу
Організаційні
заходи

Відповідальний
виконавець

Підстави для виконання заходу

Забезпечення умов для збирання, розподілу та виплати
винагороди правовласникам (у музичній, аудіовізуальній та
інших сферах) на умовах ефективності, прозорості та
підзвітності правовласникам шляхом здійснення реєстрації
організацій колективного управління, їх акредитації,
здійснення посередництва при узгодженні тарифів
Забезпечення підвищення обізнаності у сфері прав
інтелектуальної власності серед населення шляхом
проведення навчальних і просвітницьких заходів у сфері
інтелектуальної власності

НЕС (174, 175)
Закон
України
“Про
ефективне
управління
майновими
правами
правовласників у сфері авторського
права і (або) суміжних прав”

30.12.2022

НЕС (181)
Меморандум про взаєморозуміння між
Міністерством економіки України та
Всесвітньою
організацією
інтелектуальної
власності
щодо
співробітництва у сфері інтелектуальної
власності від 05.10.2021
НЕС (182)
Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України від 09.12.2021 № 1687 “Про
затвердження плану заходів на 20212023 роки з реалізації Стратегії розвитку
сфери інноваційної діяльності на період
до 2030 року”
Меморандум про взаєморозуміння між
Міністерством розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства
України та Всесвітньою організацією
інтелектуальної
власності
щодо
створення національного навчального
центру інтелектуальної власності від
03.10.2019
НЕС (178), ППДУ-2022

30.12.2022

Звіт

Департамент розвитку
сфери інтелектуальної
власності (інд. 23)

30.12.2022

Звіт

Департамент розвитку
сфери інтелектуальної
власності (інд. 23)

30.12.2022

Інформаційний
ресурс

НЕС (173, 176, 177, 179, 435), СЕБ
Указ Президента України від 08.11.2019
№ 837/2019 “Про невідкладні заходи з
проведення реформ та зміцнення
держави”
Розпорядження
Кабінету
Міністрів

30.12.2022

68.

Забезпечення
сфери
інтелектуальної
власності
кваліфікованими фахівцями, у тому числі за допомогою
розвитку проекту “Національний навчальний центр
інтелектуальної власності” за підтримки Всесвітньої
організації інтелектуальної власності

69.

Удосконалення електронної державної реєстрації прав
інтелектуальної власності та цифровізація всіх процесів
щодо охорони прав інтелектуальної власності
Удосконалення системи охорони прав інтелектуальної
власності:
- супроводження у Верховній Раді України проекту Закону
України “Про авторське право і суміжні права”;
- супроводження у Верховній Раді України проекту Закону
України “Про внесення змін до Кодексу України про

70.

Строк
виконання

ЗАВДАННЯ / Захід

Департамент розвитку
сфери інтелектуальної
власності (інд. 23)

Департамент розвитку
сфери інтелектуальної
власності (інд. 23)
Супроводження у Департамент розвитку
Верховній Раді сфери інтелектуальної
України
власності (інд. 23)
законопроектів
реєстр.
№ № 5552-4, 5643

27
№
з/п

71.

72.

73.

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу
України та Кримінального процесуального кодексу України
щодо відповідальності за порушення авторського права і
(або) суміжних прав”;
- супроводження у Верховній Раді України проекту Закону
України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо посилення захисту прав інтелектуальної
власності”
Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України
проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо
затвердження порядку сплати зборів за дії, пов'язані з
охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності
Здійснення заходів щодо запровадження інституту
альтернативного вирішення спорів в сфері інтелектуальної
власності, зокрема заходів з підвищення обізнаності
зацікавлених осіб у сфері інтелектуальної власності,
проведення семінарів з медіації у сфері інтелектуальної
власності

України від 27.12.2017 № 1017 “Про
схвалення Експортної стратегії України
(“дорожньої
карти”
стратегічного
розвитку торгівлі) на 2017-2021 роки”

Розроблення та подання Президентові України з метою
внесення до Верховної Ради України проекту закону про
приєднання України до Марракеського договору про
полегшення доступу сліпих, осіб з порушеннями зору або
іншими обмеженнями з причин інвалідності сприймати
друковану інформацію до опублікованих творів

Строк
виконання

Форма
завершення
заходу
та 6464

Відповідальний
виконавець

ППДУ-2022

30.09.2022

Нормативноправовий акт

Департамент розвитку
сфери інтелектуальної
власності (інд. 23)

СЕБ
Положення про Мінекономіки
Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України від 09.12.2021 № 1687 “Про
затвердження плану заходів на 20212023 роки з реалізації Стратегії розвитку
сфери інноваційної діяльності на період
до 2030 року”
Меморандум про взаєморозуміння між
Міністерством економічного розвитку і
торгівлі України та Всесвітньою
організацією інтелектуальної власності
щодо альтернативного вирішення спорів
у сфері інтелектуальної власності
від 28.09.2018
ППДУ-2022
Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України від 04.08.2021 № 883 “Про
затвердження плану заходів на 2021 і
2022 роки з реалізації Національної
стратегії із створення безбар’єрного
простору в Україні на період до
2030 року”
Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України від 23.06.2021 № 756 “Про

30.12.2022

Звіт

Департамент розвитку
сфери інтелектуальної
власності (інд. 23)

31.10.2022

Законопроект
(подано до МЗС
для подальшого
подання
Президентові
України)

Департамент розвитку
сфери інтелектуальної
власності (інд. 23)

28
№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу
затвердження плану дій з реалізації
Національної стратегії у сфері прав
людини на 2021-2023 роки”
Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України від 01.07.2020 № 853 “Про
затвердження плану заходів з виконання
Концепції реалізації державної політики
у сфері сприяння розвитку соціально
відповідального бізнесу в Україні на
період до 2030 року”
Ініціативний
Положення про Мінекономіки

74.

Забезпечення виконання та проведення моніторингу
реалізації плану заходів з виконання Концепції реалізації
державної політики у сфері сприяння розвитку соціально
відповідального бізнесу в Україні на період до 2030 року

75.

Проведення моніторингу та забезпечення підготовки
інформаційно-аналітичних матеріалів щодо стану вирішення
проблемних питань діяльності іноземних інвесторів в
Україні
Видача ліцензій на право здійснення господарської
Положення про Мінекономіки
діяльності з посередництва у працевлаштуванні закордоном Закон України від 05.07.2012 № 5067-VІ
“Про зайнятість населення”
Закон України від 02.03.2015 № 222-VІІІ
“Про ліцензування видів господарської
діяльності”
Постанова Кабінету Міністрів України
від 05.08.2015 № 609 “Про затвердження
переліку органів ліцензування та
визнання такими, що втратили чинність,
деяких постанов Кабінету Міністрів
України”
Постанова Кабінету Міністрів України
від
16.12.2015
№ 1060
“Про
затвердження
Ліцензійних
умов
провадження господарської діяльності з
посередництва у працевлаштуванні за
кордоном”
Захист вітчизняних товаровиробників на внутрішньому
ПДП, СЕБ, НЕС (331)
ринку від проявів недобросовісної конкуренції та Положення про Мінекономіки
зростаючого імпорту шляхом проведення антидемпінгових,
антисубсидиційних та спеціальних розслідувань

76.

77.

Строк
виконання

Форма
завершення
заходу

Відповідальний
виконавець

01.03.2022
01.09.2022

Звіт

Департамент
інвестицій (інд. 39)

30.12.2022

Інформаційноаналітичні
матеріали

Департамент
інвестицій (інд. 39)

30.12.2022

Ліцензії

Управління економіки
гуманітарної сфери та
реалізації політики
зайнятості (інд. 52)

30.12.2022

Організаційні
заходи

Департамент
зовнішньоекономічної
діяльності та
торговельного захисту
(інд. 44)

29
№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

78.

Впровадження сучасних інформаційних технологій в рамках
використання інструментів торговельного захисту, зокрема
в
рамках
проведення
торговельних
розслідувань
(антидемпінгових, антисубсидиційних, спеціальних)

ППДУ-2022, НЕС (330)

30.11.2022

79.

Забезпечення
моніторингу
ефективності
реалізації
застосованих
спеціальних
економічних
та
інших
обмежувальних заходів (санкцій)

СЕБ

80.

Застосування заходів у відповідь на дискримінаційні та/або
недружні дії інших держав, митних союзів або економічних
угруповань, в тому числі тих, що застосовуються державою,
визнаною Верховною Радою України державою-агресором
та/або державою-окупантом
Удосконалення процедур проведення розслідувань у сфері
торговельного
захисту
(антидемпінгових,
антисубсидиційних та спеціальних/захисних розслідувань)

СЕБ
Положення про Мінекономіки

Лібералізація законодавства у сфері зовнішньоекономічної
діяльності,
удосконалення
інституту
нетарифного
регулювання,
визначення
процедури
надання
адміністративних послуг у сфері зовнішньоекономічної
діяльності
Впровадження системи оцінки впливу іноземних інвестицій
на національну безпеку, запобігання концентрації
іноземного капіталу у сферах, що мають стратегічне
значення для національної безпеки України

Положення про Мінекономіки

Розроблення проекту нормативно-правового акта щодо
порядку проведення комплексної перевірки походження
іноземних інвестицій у стратегічні об’єкти державного
значення та інші об’єкти критичної інфраструктури

СЕБ

81.

82.

83.

84.

НЕС (332), СЕБ

СЕБ

Форма
завершення
заходу
Інформаційний
ресурс

Відповідальний
виконавець

Департамент
зовнішньоекономічної
діяльності та
торговельного захисту
(інд. 44)
30.12.2022
Організаційні
Департамент
заходи
зовнішньоекономічної
діяльності та
торговельного захисту
(інд. 44)
30.12.2022
НормативноДепартамент
правові акти
зовнішньоекономічної
діяльності та
торговельного захисту
(інд. 44)
30.12.2022
Супроводження у
Департамент
Верховній Раді зовнішньоекономічної
України
діяльності та
законопроектів торговельного захисту
реєстр.
(інд. 44)
№ № 4132, 4133,
4134, 4141 та 4291
30.12.2022
Супроводження у
Департамент
Верховній Раді зовнішньоекономічної
України
діяльності та
законопроекту торговельного захисту
реєстр. № 5167
(інд. 44)
30.12.2022
Супроводження у
Департамент
Верховній Раді
економіки безпеки і
України
оборони (інд. 27)
законопроекту
реєстр. № 5011
у
НормативноДепартамент
шестимісячний
правовий акт
економіки безпеки і
строк після
оборони (інд. 27)
прийняття
проекту Закону

30
№
з/п

85.

86.

87.

ЗАВДАННЯ / Захід

Стимулювання розширення та створення регіональних
кластерних програм та інноваційних екосистем із
залученням представників бізнесу, університетів, інших
закладів вищої освіти
ВИВЕДЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ
(5.2. Підтримка експорту
5.3. Відновлення вітчизняної промисловості)
Забезпечення зменшення ризиків під час проведення оцінки
операцій з українськими компаніями, зокрема проведення
роботи в рамках Організації економічного співробітництва
та розвитку (ОЕСР) щодо зменшення рівня державних
ризиків України в рамках Country Risk Experts Group
Підтримка та розвиток зовнішньоекономічних зв’язків на
двосторонньому
та
багатосторонньому
рівні
зі
стратегічними партнерами (G7, G20 (за виключенням
Російської Федерації), пріоритетними державами Азії,
Африки та Латинської Америки)

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

ПДП

України “Про
здійснення
іноземних
інвестицій у
суб’єкти
господарювання
, що мають
стратегічне
значення для
національної
безпеки
України”
(реєстр. № 5011)
30.12.2022

ПДП

НЕС (266, 267), ПДП, СЕБ, ППДУ-2022
Указ Президента України від 08.11.2019
№ 837/2019 “Про невідкладні заходи з
проведення реформ та зміцнення
держави”
Постанова Кабінету Міністрів України
від 12.06.2020 № 471 “Про затвердження
Програми діяльності Кабінету Міністрів
України”
Постанова Кабінету Міністрів України
від 17.06.2020
№ 503
“Про
голів
Української
частини
спільних

Форма
завершення
заходу

Відповідальний
виконавець

Нормативноправовий акт

Директорат розвитку
реального сектору
економіки (інд. 38)

30.12.2022

Звіт

Департамент взаємодії
з експортерами та
просування експорту
(інд. 46)

30.12.2022

Організаційні
заходи

Департамент
міжнародної співпраці
у сфері економіки,
торгівлі та сільського
господарства (інд. 43)

Укладені
двосторонні
документи
(протоколи,
операційні
висновки, спільні
заяви,
меморандуми)
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№
з/п

88.

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

міжурядових
комісій
з
питань
співробітництва”
Постанова Кабінету Міністрів України
від 13.06.2000 № 943 “Про затвердження
Положення про Українську частину
Спільної міжурядової комісії з питань
співробітництва”
Положення про Мінекономіки
Розвиток діалогу з питань багатостороннього торговельноПоложення про Мінекономіки
економічного співробітництва, зокрема у рамках ГУАМ,
ОЧЕС

Строк
виконання

30.12.2022

Форма
завершення
заходу
Звіти

Організаційні
заходи
Укладені
протоколи

89.

90.

Укладення міжвідомчих договірних документів щодо
запровадження Механізму екстреної взаємодії з державамипартнерами

Забезпечення діалогу Україна - ЄС в торговельній сфері та
моніторингу імплементації положень поглибленої та
всеосяжної зони вільної торгівлі з ЄС в рамках Угоди про
асоціацію для збільшення експорту до держав-членів ЄС

ППДУ-2022, ПДП

Указ Президента України від 08.11.2019
№ 837/2019 “Про невідкладні заходи з
проведення реформ та зміцнення
держави”
Постанова Кабінету Міністрів України
від 25.10.2017 № 1106 “Про виконання
Угоди про асоціацію між Україною, з
однієї сторони, та Європейським

30.12.2022

30.12.2022

Відповідальний
виконавець

Департамент
міжнародної співпраці
у сфері економіки,
торгівлі та сільського
господарства (інд. 43)

Звіти
Укладені
Департамент
меморандуми про міжнародної співпраці
взаєморозуміння
у сфері економіки,
між
торгівлі та сільського
Мінекономіки
господарства (інд. 43)
України та
компетентними
органами
Угорщини та
Азербайджанської
Республіки
Організаційні
заходи
Організаційні
заходи
Моніторингові
звіти
Звіти

Департамент
міжнародної співпраці
у сфері економіки,
торгівлі та сільського
господарства (інд. 43)

32
№
з/п

91.

92.

93.

ЗАВДАННЯ / Захід

Поглиблення торговельної лібералізації в рамках Угоди про
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами, з іншої сторони. Створення
умов для подальшої економічної інтеграції України до
єдиного ринку ЄС за пріоритетними напрямами: цифровий
ринок, митна сфера, енергетика

Підстави для виконання заходу
Союзом, Європейським співтовариством
з атомної енергії і їхніми державамичленами, з іншої сторони”
Постанова Кабінету Міністрів України
від 10.12.2014
№ 700
“Питання
підготовки та проведення засідань
окремих двосторонніх органів асоціації
між Україною та ЄС”
Положення про Мінекономіки
ПДП, СЕБ
Указ Президента України від 08.11.2019
№ 837/2019 “Про невідкладні заходи з
проведення реформ та зміцнення
держави”
Постанова Кабінету Міністрів України
від 12.06.2020 № 471 “Про затвердження
Програми діяльності Кабінету Міністрів
України”

Максимальне використання можливостей Регіональної
НЕС (636)
конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні Закон України від 08.11.2017 № 2187правила походження
VIII “Про приєднання України до
Регіональної конвенції про пан-євросередземноморські
преференційні
правила походження”
Постанова Кабінету Міністрів України
від 12.06.2020 № 471 “Про затвердження
Програми діяльності Кабінету Міністрів
України”
Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України від 27.12.2017 № 1017 “Про
схвалення Експортної стратегії України
(“дорожньої
карти”
стратегічного
розвитку торгівлі) на 2017-2021 роки”
Імплементація торговельних положень Угоди про політичне
НЕС (269)
співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство Закон України від 16.12.2020 № 1100-IX

Строк
виконання

30.12.2022

Форма
завершення
заходу
Укладені
операційні
висновки за
результатами
заходів

Організаційні
заходи
Звіти

30.12.2022

30.12.2022

Відповідальний
виконавець

Департамент
міжнародної співпраці
у сфері економіки,
торгівлі та сільського
господарства (інд. 43)

Двосторонні
домовленості
щодо внесення
змін до Угоди про
асоціацію між
Україною та ЄС
Організаційні
Департамент
заходи
міжнародної співпраці
у сфері економіки,
торгівлі та сільського
Звіти
господарства (інд. 43)

Організаційні
заходи

Департамент
міжнародної співпраці
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№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

між Україною та Сполученим Королівством Великої “Про ратифікацію Угоди про політичне
Британії і Північної Ірландії
співробітництво, вільну торгівлю і
стратегічне партнерство між Україною
та Сполученим Королівством Великої
Британії і Північної Ірландії”
94.

95.

96.

97.

98.

Актуалізація чинних договорів України у сфері
економічного, торговельного, фінансового та технічного
співробітництва з метою посилення інституційної взаємодії
з країнами-партнерами

НЕС (270)

30.12.2022

Форма
завершення
заходу

Відповідальний
виконавець

Звіти

у сфері економіки,
торгівлі та сільського
господарства (інд. 43)

Укладені
операційні
висновки
Звіти
Інформаційноаналітичні
матеріали
Організаційні
заходи

Розширення структурованого міжурядового діалогу шляхом
НЕС (271)
створення нових інструментів міжурядової взаємодії,
поглиблення секторальної співпраці у рамках вже існуючих
спільних міжурядових механізмів як важливого фактору
розвитку двосторонніх відносин і просування економічних
інтересів держави на зовнішніх ринках
Проведення переговорів стосовно скасування ввізного мита
НЕС (245), ППДУ-2022, ПДП, СЕБ
у торгівлі між Україною та ЄС в рамках пункту 4 статті Розпорядження Президента України від
29 Угоди про асоціацію
11.06.2021
№ 501/2021-рп
“Про
делегацію України для участі у
переговорах з Європейським Союзом
щодо прискорення та розширення сфери
скасування ввізного мита у торгівлі
відповідно до Угоди про асоціацію між
Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами, з іншої
сторони”
Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України Закон України від 16.04.1991 № 959-XII
проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо “Про зовнішньоекономічну діяльність”
затвердження на 2023 рік переліків товарів, експорт та Положення про Мінекономіки
імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот

30.12.2022

30.12.2022

Нормативноправовий акт

Оформлення
та
видача
зовнішньоекономічної діяльності

30.12.2022

Ліцензії

ліцензій

у

сфері Закон України від 16.04.1991 № 959-XII
“Про зовнішньоекономічну діяльність”

Звіти
30.12.2022

Департамент
міжнародної співпраці
у сфері економіки,
торгівлі та сільського
господарства (інд. 43)
Департамент
міжнародної співпраці
у сфері економіки,
торгівлі та сільського
господарства (інд. 43)

Двосторонні
Департамент
домовленості
міжнародної співпраці
щодо внесення
у сфері економіки,
змін до Угоди про торгівлі та сільського
асоціацію між
господарства (інд. 43)
Україною та ЄС
Організаційні
заходи
Звіти
Департамент
зовнішньоекономічної
діяльності та
торговельного захисту
(інд. 44)
Департамент
зовнішньоекономічної
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99.

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Постанова Кабінету Міністрів України
від
29.12.2021
№ 1424
“Про
затвердження переліків товарів, експорт
та імпорт яких підлягає ліцензуванню,
та квот на 2022 рік”
Наказ Міністерства економіки та з
питань європейської інтеграції України
від 01.08.2002 № 232 “Про порядок
ліцензування імпорту товарів в Україну,
які є об'єктом застосування спеціальних
заходів”, зареєстрований в Мін’юсті
21.08.2002 за №685/6973
Наказ Мінекономіки від 14.09.2007
№ 302 “Про затвердження нормативноправових актів щодо ліцензування
імпорту товарів та внесення змін до
Порядку розгляду заявок на видачу
ліцензій
у
сфері
нетарифного
регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності в Міністерстві економічного
розвитку
і
торгівлі
України”,
зареєстрований в Мін’юсті 26.09.2007 за
№ 1100/14367
Наказ Мінекономіки від 09.09.2009
№ 991 “Про порядок ліцензування
експорту товарів”, зареєстрований в
Мін’юсті 06.10.2009 за № 937/16953
Видача висновків щодо продовження граничних строків Закон України від 21.06.2018 № 2473розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту VIII “Про валюту і валютні операції”
товарів, установлених Національним банком
Постанова Кабінету Міністрів України
від 13.02.2019 № 104 “Про затвердження
Порядку
видачі
висновку
щодо
продовження
граничних
строків
розрахунків за окремими операціями з
експорту
та
імпорту
товарів,
установлених Національним банком”
Наказ
Мінекономрозвитку
від

Строк
виконання

Форма
завершення
заходу

Відповідальний
виконавець
діяльності та
торговельного захисту
(інд. 44)

30.12.2022

Висновки

Департамент
зовнішньоекономічної
діяльності та
торговельного захисту
(інд. 44)
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№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

100. Забезпечення захисту прав та інтересів України в
торговельно-економічній сфері в рамках СОТ та
міжнародних договорів України

101. Усунення прогалин в законодавстві щодо захисту
національних виробників на зовнішніх ринках та щодо
вирішення спорів за міжнародними договорами України

102. Захист національних виробників у торговельно-економічній
сфері, в тому числі від заходів протекціоністської політики
інших держав шляхом попередження, лібералізації та
скасування торговельних бар’єрів щодо українських товарів
на зовнішніх ринках та сприяння лібералізації, забезпечення
швидкої реакції на порушення іноземними державами
розслідувань у сфері торговельного захисту щодо
українського експорту

Підстави для виконання заходу
27.02.2019 № 329 “Про затвердження
форми заяви на одержання висновку
щодо продовження граничних строків
розрахунків за окремими операціями з
експорту
та
імпорту
товарів,
установлених Національним банком, та
Інструкції щодо її заповнення, форми
висновку щодо продовження граничних
строків розрахунків за окремими
операціями з експорту та імпорту
товарів, установлених Національним
банком”
НЕС (274, 277), ПДП, СЕБ
Постанова Кабінету Міністрів України
від 01.06.2016 № 346 “Про затвердження
Порядку забезпечення захисту прав та
інтересів України в торговельноекономічній сфері в рамках Світової
організації торгівлі”
Положення про Мінекономіки
НЕС (276), СЕБ
Закон України від 16.04.1991 № 959-XII
“Про зовнішньоекономічну діяльність”
Положення про Мінекономіки
НЕС (275), ПДП, СЕБ
Постанова Кабінету Міністрів України
від 07.06.2006 № 801 “Про затвердження
Порядку здійснення захисту інтересів
вітчизняних товаровиробників під час
проведення іноземними державами, їх
економічними
або
митними
об’єднаннями
антидемпінгових,
спеціальних
захисних
або
компенсаційних розслідувань щодо
імпорту
товарів
українського

Строк
виконання

30.12.2022

30.12.2022

30.12.2022

Форма
завершення
заходу

Організаційні
заходи

Відповідальний
виконавець

Департамент
зовнішньоекономічної
діяльності та
торговельного захисту
(інд. 44)

Супроводження у
Департамент
Верховній раді зовнішньоекономічної
України
діяльності та
законопроектів торговельного захисту
реєстр. № № 4620
(інд. 44)
та 4621
Організаційні
Департамент
заходи
зовнішньоекономічної
діяльності та
торговельного захисту
(інд. 44)

36
№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

походження”
Положення про Мінекономіки
103. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України
ППДУ-2022
проекту Закону України “Про Митний тариф України”
(нова редакція)

104. Розширення міжнародних торговельно-економічних зв’язків
та проведення активної політики з укладення угод про
вільну торгівлю на вигідних для України умовах, перегляд і
розширення охоплення чинних торговельних угод

НЕС (265), СЕБ

105. Усунення бар’єрів на зовнішніх ринках, в тому числі з
НЕС (265)
використанням механізмів СОТ, шляхом внесення на Положення про Мінекономіки
розгляд профільних органів/комітетів СОТ проблемних
питань доступу українських товарів/послуг на зовнішні
ринки
106. Участь у багатосторонніх переговорах та конференціях
НЕС (265), СЕБ
міністрів СОТ з метою формування якісно нових параметрів
світової торгівлі, уніфікації правил та спрощення процедур
торгівлі, зниження тарифних і нетарифних бар’єрів,
створення сприятливих умов з доступу українських товарів і
послуг на ринки членів СОТ
107. Забезпечення належного рівня представлення інтересів
НЕС (283), СЕБ
держави в Міжнародній раді по зерну (МРЗ), Продовольчій
та сільськогосподарській організації ООН (ФАО),
Конференції ООН з питань торгівлі та розвитку (ЮНКТАД),
Європейській економічній комісії ООН (ЄЕК ООН) в
частині,
що
стосується
торговельно-економічного
співробітництва
108. Прийняття технічних регламентів, що відповідають актам
НЕС (255), СЕБ
законодавства ЄС
Постанова Кабінету Міністрів України
від 25.10.2017 № 1106 “Про виконання
Угоди про асоціацію між Україною, з
однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським співтовариством

Строк
виконання

31.08.2022

30.12.2022

Форма
завершення
заходу
Законопроект
(подано на
розгляд
Кабінетові
Міністрів
України)
Звіт

Відповідальний
виконавець

Департамент
багатосторонніх та
двосторонніх
торговельних угод
(інд. 42)
Департамент
багатосторонніх та
двосторонніх
торговельних угод
(інд. 42)
Департамент
багатосторонніх та
двосторонніх
торговельних угод
(інд. 42)
Департамент
багатосторонніх та
двосторонніх
торговельних угод
(інд. 42)

30.12.2022

Організаційні
заходи

30.12.2022

Організаційні
заходи

30.12.2022

Організаційні
заходи

Департамент
багатосторонніх та
двосторонніх
торговельних угод
(інд. 42)

30.12.2022

Нормативноправові акти

Департамент
технічного
регулювання та
інноваційної політики
(інд. 34)
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з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

з атомної енергії і їхніми державамичленами, з іншої сторони”
Наказ
Мінекономрозвитку
від 21.08.2018 № 1157 “Про виконання в
Мінекономрозвитку плану заходів з
виконання Угоди про асоціацію між
Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами, з іншої
сторони”
Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України від 22.09.2021 № 1145 “Про
затвердження плану заходів щодо
розвитку
системи
технічного
регулювання на період до 2025 року”
109. Забезпечення
прийняття
національних
стандартів,
НЕС (635), СЕБ
гармонізованих з міжнародними та європейськими
Закон України від 05.06.2014 № 1315VII “Про стандартизацію”
Постанова Кабінету Міністрів України
від 25.10.2017 № 1106 “Про виконання
Угоди про асоціацію між Україною, з
однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським співтовариством
з атомної енергії і їхніми державамичленами, з іншої сторони”
Наказ
Мінекономрозвитку
від 21.08.2018 № 1157 “Про виконання в
Мінекономрозвитку плану заходів з
виконання Угоди про асоціацію між
Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами, з іншої
сторони”
110. Забезпечення прийняття національних стандартів методом Розпорядження Кабінету Міністрів
перекладу, що відповідають європейським стандартам ETSI, України від 30.09.2020 № 1189 “Про

Форма
завершення
заходу

Відповідальний
виконавець

30.12.2022

Національні
стандарти,
ідентичні
міжнародним та
європейським

Департамент
технічного
регулювання та
інноваційної політики
(інд. 34)

30.12.2022

Національні
стандарти,

Департамент
технічного

Строк
виконання

38
№
з/п

111.

112.

113.

114.

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

необхідних для забезпечення впровадження технологій затвердження плану заходів щодо
UMTS/LTE та технології 5G NR для стандартів UMTS/LTE підвищення якості послуг рухомого
та 5G NR
(мобільного)
зв’язку
на
2020–
2022 роки”
Сприяння
розширенню
технічних
можливостей
НЕС (255)
акредитованих призначених органів з оцінки відповідності
для здійснення випробувань продукції на відповідність
вимогам технічних регламентів, а саме проведення
перемовин з проектами технічної допомоги ЄС щодо
оснащення призначених органів з оцінки відповідності
відповідним лабораторним обладнанням для здійснення
випробувань продукції на відповідність вимогам технічних
регламентів
Забезпечення участі відповідних національних органів у
НЕС (116)
європейських та міжнародних організаціях із стандартизації, Постанова Кабінету Міністрів України
законодавчої та фундаментальної метрології, оцінки від 02.03.2010 № 226 “Про внесення
відповідності
змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 13 вересня 2002 р. № 1371”
Виконання завдань та заходів Програми розвитку еталонної Постанова Кабінету Міністрів України
бази на 2018–2022 роки
від 28.12.2016
№ 1041
“Про
затвердження
Програми
розвитку
еталонної бази на 2018-2022 роки”
Положення про Мінекономіки
Забезпечення реалізації плану заходів щодо розвитку Розпорядження
Кабінету
Міністрів
системи технічного регулювання на період до 2025 року та України від 22.09.2021 № 1145 “Про
подання Кабінетові Міністрів України узагальненої затвердження плану заходів щодо
інформації про стан його виконання
розвитку
системи
технічного
регулювання на період до 2025 року”
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ДОБРОБУТУ

Строк
виконання

Форма
завершення
заходу
ідентичні
міжнародним та
європейським

Відповідальний
виконавець
регулювання та
інноваційної політики
(інд. 34)

30.12.2022

Організаційні
заходи

Департамент
технічного
регулювання та
інноваційної політики
(інд. 34)

30.12.2022

Звіт

28.02.2022

Звіт

01.04.2022

Звіт

Департамент
технічного
регулювання та
інноваційної політики
(інд. 34)
Департамент
технічного
регулювання та
інноваційної політики
(інд. 34)
Департамент
технічного
регулювання та
інноваційної політики
(інд. 34)

НАСЕЛЕННЯ

(5.4. Розвиток ринку праці)
115. Удосконалення державної політики у сфері трудових
НЕС (135, 136, 137, 138), СЕБ
відносин, оплати праці, охорони та гігієни праці, посилення Указ Президента України від 20.09.2019
захисту прав працівників
№ 713/2019 “Про невідкладні заходи
щодо
забезпечення
економічного
зростання,
стимулювання
розвитку
регіонів та запобігання корупції”

30.12.2022

Супроводження у Директорат розвитку
Верховній Раді
ринку праці та умов
України
оплати праці (інд. 47)
законопроектів Директорат зайнятості
та трудової міграції
реєстр.
№ № 5054, 5161,
(інд. 48)

39
№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Указ Президента України від 30.09.2019
№ 722/2019 “Про Цілі сталого розвитку
України на період до 2030 року”
Указ Президента України від 08.11.2019
№ 837/2019 “Про невідкладні заходи з
проведення реформ та зміцнення
держави”
Постанова Кабінету Міністрів України
від 25.10.2017 № 1106 “Про виконання
Угоди про асоціацію між Україною, з
однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським співтовариством
з атомної енергії і їхніми державамичленами, з іншої сторони”
Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України від 18.08.2021 № 1078 “Про
затвердження Стратегії економічного
розвитку Донецької та Луганської
областей на період до 2030 року”
116. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України
ППДУ-2022
законопроекту щодо внесення змін до Кодексу законів про
працю України з метою оптимізації тривалості робочого
часу та часу відпочинку
117. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України
ППДУ-2022
законопроекту щодо внесення змін до деяких законодавчих Постанова Кабінету Міністрів України
актів України з метою удосконалення механізму надання від 25.10.2017 № 1106 “Про виконання
відпусток
Угоди про асоціацію між Україною, з
однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським співтовариством
з атомної енергії і їхніми державамичленами, з іншої сторони”
Положення про Мінекономіки
118. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України
ППДУ-2022
законопроекту щодо внесення змін до деяких законодавчих Постанова Кабінету Міністрів України
актів України щодо порядку надання відпусток суддям та від 25.10.2017 № 1106 “Про виконання

Строк
виконання

31.10.2022

31.10.2022

31.08.2022

Форма
завершення
заходу
5266, 5388, 5555,
та 5857

Відповідальний
виконавець

Законопроект
(подано на
розгляд
Кабінетові
Міністрів
України)
Законопроект
(подано на
розгляд
Кабінетові
Міністрів
України)

Директорат розвитку
ринку праці та умов
оплати праці (інд. 47)

Законопроект
(подано на
розгляд

Директорат розвитку
ринку праці та умов
оплати праці (інд. 47)

Директорат розвитку
ринку праці та умов
оплати праці (інд. 47)

40
№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід
членам Уряду

119. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України
законопроекту щодо внесення змін до деяких законодавчих
актів України у сфері соціальних відпусток

120. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України
проекту Національної стратегії щодо зменшення гендерного
розриву в оплаті праці

121. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України
проекту Закону України “Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо рівного винагородження
за працю рівної цінності”
122. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України
проекту Закону України “Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо посилення захисту прав
працівників на своєчасну та в повному обсязі виплату
заробітної плати”

Підстави для виконання заходу
Угоди про асоціацію між Україною, з
однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським співтовариством
з атомної енергії і їхніми державамичленами, з іншої сторони”
Положення про Мінекономіки
СЕБ, ППДУ-2022
Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України від 16.12.2020 № 1578 “Про
затвердження плану заходів з реалізації
зобов'язань Уряду України, взятих в
рамках
міжнародної
ініціативи
“Партнерство Біарріц” з утвердження
гендерної рівності”
СЕБ
Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України від 16.12.2020 № 1578 “Про
затвердження плану заходів з реалізації
зобов’язань Уряду України, взятих в
рамках
міжнародної
ініціативи
“Партнерство Біарріц” з утвердження
гендерної рівності”
Положення про Мінекономіки
НЕС (1828), СЕБ, ППДУ-2022

ППДУ-2022

123. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України
ППДУ-2022, СЕБ
проекту Закону України “Про безпеку праці та здоров’я Постанова Кабінету Міністрів України

Строк
виконання

Форма
завершення
заходу
Кабінетові
Міністрів
України)

Відповідальний
виконавець

31.08.2022

Законопроект
(подано на
розгляд
Кабінетові
Міністрів
України)

Директорат розвитку
ринку праці та умов
оплати праці (інд. 47)

31.05.2022

Нормативноправовий акт

Директорат розвитку
ринку праці та умов
оплати праці (інд. 47)

31.10.2022

Законопроект
(подано на
розгляд
Кабінетові
Міністрів
України)
Законопроект
(подано на
розгляд
Кабінетові
Міністрів
України)
Законопроект
(подано на

Директорат розвитку
ринку праці та умов
оплати праці (інд. 47)

30.04.2022

28.02.2022

Директорат розвитку
ринку праці та умов
оплати праці (інд. 47)

Директорат розвитку
ринку праці та умов
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працівників на роботі”

124. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України
проекту Закону України щодо внесення змін до деяких
законодавчих
актів
України
щодо
визначення
відповідальності за порушення вимог законодавства про
безпеку праці та здоров’я працівників (у разі прийняття
проекту Закону України “Про безпеку праці та здоров’я
працівників на роботі”)
125. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України
законопроекту щодо врегулювання питань організації
роботи працівників у нічний час

Підстави для виконання заходу
від 25.10.2017 № 1106 “Про виконання
Угоди про асоціацію між Україною, з
однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським співтовариством
з атомної енергії і їхніми державамичленами, з іншої сторони”
ППДУ-2022
Постанова Кабінету Міністрів України
від 25.10.2017 № 1106 “Про виконання
Угоди про асоціацію між Україною, з
однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським співтовариством
з атомної енергії і їхніми державамичленами, з іншої сторони”
ППДУ-2022

Строк
виконання

Форма
завершення
заходу
розгляд
Кабінетові
Міністрів
України)

Відповідальний
виконавець
оплати праці (інд. 47)

31.10.2022

Законопроект
(подано на
розгляд
Кабінетові
Міністрів
України)

Директорат розвитку
ринку праці та умов
оплати праці (інд. 47)

31.05.2022

Законопроект
(подано на
розгляд
Кабінетові
Міністрів
України)
Законопроект
(подано на
розгляд
Кабінетові
Міністрів
України)
Законопроекти
(подано на
розгляд
Кабінетові
Міністрів
України)

Директорат розвитку
ринку праці та умов
оплати праці (інд. 47)

126. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України
проекту Закону України “Про поводження з вибуховими
матеріалами промислового призначення”

ППДУ-2022

30.06.2022

127. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України
законопроектів:
- “Про внесення змін до деяких законів України щодо
посилення захисту вимог працівників щодо виплати
заборгованості
із
заробітної
плати
у
випадку
неплатоспроможності роботодавця”;
- “Про внесення змін до Закону України “Про ратифікацію
Конвенції Міжнародної організації праці № 173 1992 року
про
захист
вимог
працівників
у
випадку
неплатоспроможності роботодавця””;
- “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України”

ППДУ-2022, СЕБ

28.02.2022

Директорат розвитку
ринку праці та умов
оплати праці (інд. 47)

Директорат розвитку
ринку праці та умов
оплати праці (інд. 47)

42
№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

128. Підвищення розмірів посадових окладів (тарифних ставок)
працівників установ та організацій, що фінансуються з
бюджету, пропорційно зростанню на законодавчому рівні
розмірів мінімальної заробітної плати
129. Цифровізація контролю боргів по виплаті заробітної плати

130. Врегулювання питання встановлення оптимального розміру
заробітної плати для застосування праці іноземців та осіб
без громадянства з метою задоволення попиту роботодавців
на робочу силу та з урахуванням необхідності стосовно
захисту національного ринку праці

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

СЕБ

30.12.2022

Положення про Мінекономіки

01.05.2022

НЕС (402, 404)
Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України від 04.12.2019 № 1413 “Про
затвердження плану заходів щодо
дерегуляції господарської діяльності та
покращення бізнес-клімату, плану дій
щодо покращення умов ведення бізнесу
в Україні та визнання такими, що
втратили чинність, деяких розпоряджень
Кабінету Міністрів України”
131. Запровадження програми економічного стимулювання
НЕС (1761, 1762, 1765), ПОНЗН
роботодавців, які працевлаштовують молодь на перше
робоче місце шляхом супроводження у Верховній Раді
України проекту Закону України “Про внесення змін до
деяких законодавчих актів щодо реформування служби
зайнятості, соціального страхування на випадок безробіття,
сприяння продуктивній зайнятості населення, у тому числі
молоді, та впровадження нових активних програм на ринку
праці”
132. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України
ППДУ-2022
проекту Закону України “Про колективні угоди та
договори”

30.12.2022

30.12.2022

28.02.2022

Форма
завершення
заходу
Нормативноправові акти
Цифровий модуль
для збору даних,
інформаційноаналітична
система
візуалізації даних

Відповідальний
виконавець
Директорат розвитку
ринку праці та умов
оплати праці (інд. 47)
Директорат розвитку
ринку праці та умов
оплати праці (деп.47)

Департамент
цифрового розвитку та
електронних сервісів
(інд. 40)
Супроводження у Директорат зайнятості
Верховній Раді
та трудової міграції
України
(інд. 48)
законопроекту
реєстр. № 5795

Супроводження у Директорат зайнятості
Верховній Раді
та трудової міграції
України
(інд. 48)
законопроекту
реєстр. № 6067

Законопроект
(подано на
розгляд
Кабінетові
Міністрів
України)

Директорат зайнятості
та трудової міграції
(інд. 48)
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Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

133. Подання Кабінетові Міністрів України узагальненої
СЕБ
інформації про виконання плану заходів щодо забезпечення Розпорядження
Кабінету
Міністрів
реінтеграції в суспільство трудових мігрантів і членів їх України від 12.04.2017 № 257 “Про
сімей
затвердження плану заходів щодо
забезпечення реінтеграції в суспільство
трудових мігрантів і членів їх сімей”
134. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України
ППДУ-2022, ПОНЗН
проекту Закону України “Про внесення змін до деяких
Законів України щодо діяльності приватних агентств
зайнятості”

15.02.2022

135. Підготовка пропозицій щодо переліку спеціальностей
та вимог до кваліфікації спеціалістів та робітників, потреба
в яких може бути задоволена за рахунок квоти імміграції
для висококваліфікованих спеціалістів та робітників, гостра
потреба в яких є відчутною для економіки України

Закон України від 07.06.2001 № 2491-III
“Про імміграцію”
Постанова Кабінету Міністрів України
від
26.12.2002
№ 1983
“Про
затвердження Порядку формування
квоти імміграції, Порядку провадження
за заявами про надання дозволу на
імміграцію і поданнями про його
скасування та виконання прийнятих
рішень”
136. Сприяння подальшому розробленню та впровадженню
НЕС (393, 655), ПОНЗН
професійних стандартів

30.12.2022

137. Розроблення та затвердження Порядку професійної
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
зареєстрованих безробітних
138. Подання Кабінетові Міністрів України узагальненої
інформації про виконання плану заходів щодо реалізації
Основних напрямів реалізації державної політики у сфері
зайнятості населення та стимулювання створення нових
робочих місць на період до 2022 року
139. Подання Кабінетові Міністрів України узагальненої
інформації про виконання плану заходів з реалізації
Концепції державної системи професійної орієнтації
населення

31.10.2022

Форма
завершення
заходу
Звіт

Відповідальний
виконавець
Директорат зайнятості
та трудової міграції
(інд. 48)

Законопроект
(подано на
розгляд
Кабінетові
Міністрів
України)
Нормативноправовий акт

Директорат зайнятості
та трудової міграції
(інд. 48)

30.12.2022

Нормативноправові акти

НЕС (1776), ПОНЗН

31.03.2022

Нормативноправовий акт

ПОНЗН

01.02.2022
01.08.2022

Звіт

Директорат зайнятості
та трудової міграції
(інд. 48)
Директорат зайнятості
та трудової міграції
(інд. 48)
Директорат зайнятості
та трудової міграції
(інд. 48)

Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України від 04.07.2018 № 469 “Про
затвердження плану заходів з реалізації
Концепції
державної
системи

15.02.2022

Звіт

Директорат зайнятості
та трудової міграції
(інд. 48)

Директорат зайнятості
та трудової міграції
(інд. 48)
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Підстави для виконання заходу

професійної орієнтації населення”
Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України від 21.08.2019 № 691 “Про
затвердження плану заходів щодо
реалізації положень Генеральної угоди
про регулювання основних принципів і
норм реалізації соціально-економічної
політики і трудових відносин в Україні
на 2019-2021 роки”
141. Проведення прогнозування потреби у фахівцях та
НЕС (1778)
робітничих кадрах на ринку праці у 2022 році
Закон України від 20.11.2012 № 5499-VI
“Про формування та розміщення
державного замовлення на підготовку
фахівців,
наукових,
науковопедагогічних та робітничих кадрів,
підвищення
кваліфікації
та
перепідготовку кадрів”
142. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України
НЕС (654)
проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо Положення про Мінекономіки
державного замовлення на підготовку фахівців, наукових,
науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення
кваліфікації та перепідготовку кадрів для державних потреб
у 2022 році
143. Розроблення механізму проведення моніторингу показників
НЕС (1766), ПОНЗН
розвитку ринку праці
140. Подання Кабінетові Міністрів України узагальненої
інформації про виконання плану заходів щодо реалізації
положень Генеральної угоди про регулювання основних
принципів і норм реалізації соціально-економічної політики
і трудових відносин в Україні на 2019-2021 роки

144. Проведення моніторингу внутрішнього ринку, експорту та
імпорту товарів індивідуального захисту населення

ПДП

Строк
виконання

Форма
завершення
заходу

30.01.2022

Звіт

31.12.2022

30.06.2022

30.11.2022

30.12.2022

Відповідальний
виконавець
Директорат зайнятості
та трудової міграції
(інд. 48)

Складений
Директорат зайнятості
середньостроковий та трудової міграції
прогноз доведено
(інд. 48)
державним
замовникам

Нормативноправовий акт

Директорат зайнятості
та трудової міграції
(інд. 48)

Розроблено
Директорат зайнятості
механізм
та трудової міграції
моніторингу
(інд. 48)
показників ринку
праці
ІнформаційноДиректорат розвитку
аналітичні
реального сектору
матеріали
економіки (інд. 38)
Департамент
зовнішньоекономічної
Звіт
діяльності та
торговельного захисту
(інд. 44)
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145. Впровадження системи оцінки втрати функціональності на
основі
принципів
Міжнародної
класифікації
функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я
в електронну систему здоров’я

ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ
(5.5. Ефективні державні підприємства)
146. Перегляд критеріїв віднесення об’єктів державної власності
до тих, що не підлягають приватизації

147. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України
проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо
передачі об’єктів державної власності до сфери управління
Фонду державного майна з метою їх подальшої приватизації
148. Удосконалення питань, пов’язаних з проведенням
електронних аукціонів з продажу об’єктів малої
приватизації
149. Залучення внутрішніх та іноземних інвестицій в
модернізацію
і
розвиток
високота
середньовисокотехнологічних підприємств, розширене
відтворення основних засобів, у тому числі в результаті
проведення прозорої приватизації:
- продаж об’єктів державної власності малої приватизації
в електронній торговій системі;
- участь у роботі аукціонних комісій з продажу об’єктів
великої приватизації
150. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України
проекту Закону України “Про внесення змін до Закону
України “Про оренду державного та комунального майна”
щодо вдосконалення відносин, що виникають під час
реалізації проектів, що здійснюються на умовах державно-

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

Форма
Відповідальний
завершення
виконавець
заходу
Затвердження
Департамент
національного
технічного
класифікатора
регулювання та
Міжнародної
інноваційної політики
класифікації
(інд. 34)
функціонування, Управління економіки
гуманітарної сфери та
обмеження
реалізації політики
життєдіяльності
зайнятості (інд. 52)
та здоров’я

Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України від 04.08.2021 № 883 “Про
затвердження плану заходів на 2021 і
2022 роки з реалізації Національної
стратегії із створення безбар’єрного
простору в Україні на період до
2030 року”

30.12.2022

НЕС (184, 185)

30.12.2022

ППДУ-2022

31.03.2022

Ініціативний
Положення про Мінекономіки

30.12.2022

Нормативноправовий акт

Департамент політики
власності (інд. 32)

СЕБ

01.04.2022

Інформаційноаналітичні
матеріали

Департамент політики
власності (інд. 32)

ППДУ-2022

28.02.2022

Законопроект
(подано на
розгляд
Кабінетові
Міністрів

Департамент
інвестицій (інд. 39)

Супроводження у Департамент політики
Верховній Раді
власності (інд. 32)
України
законопроекту
реєстр. № 4020
НормативноДепартамент політики
правовий акт
власності (інд. 32)
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№
з/п

Форма
Відповідальний
завершення
виконавець
заходу
України)
Супроводження у Департамент політики
Верховній Раді
власності (інд. 32)
України
законопроекту
реєстр. № 5593-д
НормативноДепартамент політики
правовий акт
власності (інд. 32)

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

НЕС (235)

30.12.2022

ППДУ-2022, НЕС (236)

31.03.2022

ППДУ-2022, НЕС (237)

31.03.2022

Нормативноправовий акт

Департамент політики
власності (інд. 32)

НЕС (234)
Постанова Кабінету Міністрів України
від 12.06.2020 № 471 “Про затвердження
Програми діяльності Кабінету Міністрів
України”
Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України від 27.05.2015 № 662 “Про
схвалення
Стратегії
підвищення
ефективності
діяльності
суб’єктів
господарювання державного сектору
економіки”

30.12.2022

Організаційні
заходи

Департамент політики
власності (інд. 32)

155. Приведення системи управління особливо важливих для
НЕС (232)
економіки суб’єктів господарювання до стандартів Указ Президента України від 08.11.2019
корпоративного управління, затверджених ОЕСР
№ 837 “Про невідкладні заходи з
проведення реформ та зміцнення
держави”
156. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України
ППДУ-2022, НЕС (234)
проекту акта Кабінету Міністрів України щодо оновлення
складу
наглядової
ради
акціонерного
товариства
“Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”
157. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України
ППДУ-2022, НЕС (234)
рішення стосовно приведення корпоративного управління
акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія

30.12.2022

ЗАВДАННЯ / Захід

приватного партнерства, в тому числі концесії”
151. Внесення змін до законодавства, що дасть змогу передати
повноваження наглядовим радам щодо призначення та
звільнення
керівників
державних
підприємств,
затвердження фінансових та стратегічних планів державної
компанії тощо
152. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України
проекту акта Кабінету Міністрів України щодо
впровадження політики винагороди керівників та членів
наглядових рад
153. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України
проекту акта Кабінету Міністрів України щодо посилення
вимог до кваліфікації членів наглядових рад
154. Проведення прозорих конкурсів керівників та членів
наглядових рад суб’єктів господарювання державного
сектору економіки з метою відбору компетентних
кандидатів для удосконалення корпоративного управління
зазначеними суб’єктами господарювання

Подання
Кабінетові
Міністрів України
висновків щодо
погодження/
призначення
переможців
конкурсних
відборів
Звіт
Департамент політики
власності (інд. 32)

31.03.2022

Нормативноправовий акт

Департамент політики
власності (інд. 32)

30.09.2022

Нормативноправовий акт

Департамент політики
власності (інд. 32)

47
№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

“Нафтогаз України” у відповідність із Керівними
принципами ОЕСР
158. Приведення корпоративного управління державного
підприємства “НАЕК “Енергоатом” у відповідність із
Керівними принципами ОЕСР щодо корпоративного
управління на підприємствах державної форми власності

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

ППДУ-2022, НЕС (234)

31.10.2022

159. Приведення корпоративного управління акціонерного
товариства “Державна продовольчо-зернова корпорація
України” у відповідність із Керівними принципами ОЕСР
щодо корпоративного управління на підприємствах
державної форми власності
160. Приведення корпоративного управління акціонерного
товариства “Аграрний фонд” у відповідність із Керівними
принципами ОЕСР щодо корпоративного управління на
підприємствах державної форми власності

ППДУ-2022, НЕС (234)

161. Підготовка і внесення в установленому порядку Кабінетові
Міністрів України проектів відповідних рішень щодо
передачі цілісних майнових комплексів вищих навчальних
закладів I-II рівня акредитації (закладів фахової передвищої
освіти) державної форми власності, що мають статус
окремих юридичних осіб і видатки на оплату послуг з
підготовки фахівців у яких здійснюються з обласних
бюджетів та бюджету м. Києва, з державної у комунальну
власність

Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України від 03.02.2021 № 89 “Про
затвердження плану заходів з підготовки
передачі до комунальної власності
цілісних майнових комплексів вищих
навчальних закладів I - II рівня
акредитації
(закладів
фахової
передвищої освіти) державної форми
власності, що мають статус окремих
юридичних осіб і видатки на оплату
послуг з підготовки фахівців у яких
здійснюються з обласних бюджетів та
бюджету м. Києва”
Положення про Мінекономіки
Постанова Кабінету Міністрів України
від 12.05.2007 № 702 “Про затвердження
Порядку формування та реалізації
дивідендної політики держави”

162. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України
проекту рішення Уряду стосовно затвердження базового
нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується
на виплату дивідендів за результатами фінансовогосподарської діяльності у відповідному році господарських
товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права
держави

ППДУ-2022, НЕС (234)

30.12.2022

30.12.2022

30.06.2022

30.04.2022

Форма
завершення
заходу
Нормативноправові акти
Організаційні
заходи
Нормативноправові акти
Організаційні
заходи
Нормативноправові акти

Відповідальний
виконавець

Директорат розвитку
реального сектору
економіки (інд. 38)
Департамент з
управління об’єктами
державної власності
(інд. 28)
Департамент з
управління об’єктами
державної власності
(інд. 28)

Організаційні
заходи
Нормативноправові акти

Департамент політики
власності (інд. 32)

Нормативноправовий акт

Департамент політики
власності (інд. 32)
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№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

163. Проведення єдиного моніторингу ефективності управління Постанова Кабінету Міністрів України
об’єктами державної власності
від 19.06.2007 № 832 “Про затвердження
Порядку здійснення контролю за
виконанням функцій з управління
об'єктами державної власності та
критеріїв
визначення
ефективності
управління
об'єктами
державної
власності”
Положення про Мінекономіки
164. Розгляд та погодження річних фінансових планів державних
Положення про Мінекономіки
комерційних та казенних підприємств, господарських
товариств, у статутному капіталі яких більш 50 відсотків
акцій (часток) належать державі, що є суб’єктами
природних монополій, плановий розрахунковий обсяг
чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, а
також суб’єктів господарювання, уповноваженим органом
управління яких є Кабінет Міністрів України
165. Забезпечення
процедури
ліквідації
(реорганізації)
НЕС (220)
нефункціонуючих суб’єктів господарювання, що належать
Положення про Мінекономіки
до сфери управління Мінекономіки

05.02.2022
05.07.2022
05.08.2022
05.11.2022

166. Забезпечення передачі державним органам приватизації
об’єктів державної власності, уповноваженим органом
управління якими є Мінекономіки та перебування яких у
державній власності є недоцільним
167. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України
проекту Закону України “Про внесення змін до Закону
України “Про державний матеріальний резерв”

Форма
завершення
заходу
Інформаційноаналітичні
матеріали

Відповідальний
виконавець
Департамент політики
власності (інд. 32)

30.12.2022

Звіт

Департамент політики
власності (інд. 32)

30.12.2022

Організаційні
заходи

Положення про Мінекономіки

30.12.2022

Організаційні
заходи

ППДУ-2022

31.03.2022

Законопроект
(подано на
розгляд
Кабінетові
Міністрів
України)

Департамент з
управління об’єктами
державної власності
(інд. 28)
Департамент з
управління об’єктами
державної власності
(інд. 28)
Відділ державної
політики у сфері
державного
матеріального резерву
(інд. 56)

ППДУ-2022, СЕБ

28.02.2022

Законопроект
(подано на

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СФЕРИ ПУБЛІЧНИХ
ЗАКУПІВЕЛЬ

(5.1. Розвиток підприємництва
5.3. Відновлення вітчизняної промисловості)
168. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України
законопроекту про удосконалення здійснення публічних

Департамент сфери
публічних закупівель
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з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

закупівель

Форма
завершення
заходу
розгляд
Кабінетові
Міністрів
України)
Інформаційний
ресурс

169. Здійснення інтеграції електронної системи закупівель з
Єдиним державним реєстром осіб, які вчинили корупційні
або пов’язані з корупцією правопорушення
170. Розвиток сталих публічних закупівель шляхом підвищення
рівня поінформованості учасників ринку та методологічної
підтримки щодо застосування критеріїв сталості
171. Формування уніфікованих підходів до здійснення закупівель
окремих категорій предметів закупівель

ППДУ-2022, НЕС (1203), СЕБ

30.12.2022

НЕС (677)

30.06.2022

Організаційні
заходи

НЕС (1203)

30.12.2022

172. Перехід до електронної тендерної документації у форматі
окремих полів в електронній системі закупівель

НЕС (1203)

30.12.2022

Інформаційноаналітичні
матеріали
Інформаційний
ресурс

173. Реалізація можливості укладання договорів про закупівлю у
формі електронного документу

ППДУ-2022, НЕС (1203), СЕБ

30.12.2022

Інформаційний
ресурс

НЕС (1203)

30.12.2022

Постанова Кабінету Міністрів України
від 25.10.2017 № 1106 “Про виконання
Угоди про асоціацію між Україною, з
однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським співтовариством
з атомної енергії і їхніми державамичленами, з іншої сторони”
Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України від 24.02.2016 № 175 “Про
Стратегію
реформування
системи
публічних
закупівель
(“дорожню
карту”)”
Наказ
Мінекономрозвитку
від 21.08.2018 № 1157 “Про виконання в
Мінекономрозвитку плану заходів з

31.01.2022
31.07.2022

Інформаційноаналітичні
матеріали
Звіт

174. Опрацювання
питання
запровадження
електронної оплати за договорами (е-payment)

можливості

175. Підготовка та надання інформації про результати виконання
плану заходів щодо реалізації Стратегії реформування
системи публічних закупівель (“дорожньої карти”)
спільному органу з моніторингу за виконанням Угоди про
асоціацію

Відповідальний
виконавець
(інд. 33)

Департамент сфери
публічних закупівель
(інд. 33)
Департамент сфери
публічних закупівель
(інд. 33)
Департамент сфери
публічних закупівель
(інд. 33)
Департамент сфери
публічних закупівель
(інд. 33)
Департамент сфери
публічних закупівель
(інд. 33)
Департамент сфери
публічних закупівель
(інд. 33)
Департамент сфери
публічних закупівель
(інд. 33)

50
№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

виконання Угоди про асоціацію між
Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами, з іншої
сторони”
176. Участь України у роботі Комітету СОТ з питань державних Постанова Кабінету Міністрів України
закупівель
від 25.10.2017 № 1106 “Про виконання
Угоди про асоціацію між Україною, з
однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським співтовариством
з атомної енергії і їхніми державамичленами, з іншої сторони”
Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України від 24.02.2016 № 175 “Про
Стратегію
реформування
системи
публічних
закупівель
(“дорожню
карту”)”
Наказ
Мінекономрозвитку
від 21.08.2018 № 1157 “Про виконання в
Мінекономрозвитку плану заходів з
виконання Угоди про асоціацію між
Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами, з іншої
сторони”
Положення про Мінекономіки
177. Головування у Робочій Програмі Комітету СОТ з питань
Положення про Мінекономіки
державних закупівель “Зі збору та звітності статистичних
даних” (Work Programme on collection and reporting of
statistical data)
178. Гармонізація законодавства України у сфері закупівель до
СЕБ
стандартів ЄС (виконання ІІІ-V етапів Стратегії Розпорядження
Кабінету
Міністрів
реформування системи публічних закупівель (“дорожньої України від 24.02.2016 № 175 “Про
Стратегію
реформування
системи
карти”)
публічних
закупівель
(“дорожню
карту”)”

Строк
виконання

Форма
завершення
заходу

Відповідальний
виконавець

31.03.2022
30.06.2022
30.12.2022

Звіт
Департамент сфери
(за умови участі у публічних закупівель
переговорному
(інд. 33)
процесі)

31.03.2022
30.06.2022
30.12.2022

Звіт
Департамент сфери
(за умови участі у публічних закупівель
переговорному
(інд. 33)
процесі)
НормативноДепартамент сфери
правові акти
публічних закупівель
(інд. 33)

30.12.2022
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Строк
виконання

Форма
завершення
заходу

Відповідальний
виконавець

СТВОРЕННЯ НАЛЕЖНИХ УМОВ ДЛЯ БЕЗПЕЧНОГО
СПОЖИВАННЯ

(5.6. Продовольча безпека країни)
179. Забезпечення реалізації вимог регулювань у сфері здоров’я і
НЕС (604, 605, 606, 607, 608), СЕБ
благополуччя тварин шляхом розроблення та затвердження Закон України від 04.02.2021 № 1206-ІХ
нормативно-правових актів, передбачених Законом України “Про ветеринарну медицину”
від 04.02.2021 № 1206-ІХ “Про ветеринарну медицину”
180. Посилення контролю за протиепізоотичною ситуацією,
зокрема з африканською чумою свиней, та системи
простежування вздовж ланцюга виробництва свинини
шляхом прийняття наказу Мінекономіки “Про затвердження
Переліку хвороб тварин, що підлягають повідомленню, та
порядків повідомлення про виявлення або підозру щодо
наявності хвороб тварин, що підлягають повідомленню, та
про випадки нетипової загибелі тварин”)
181. Зниження ризиків негативного впливу на здоров’я
споживачів внаслідок використання матеріалів і предметів,
що контактують з харчовими продуктами
182. Врегулювання питань запобігання фальсифікації молочних
продуктів в Україні, посилення контролю (нагляду за
дотриманням регламентів та показників безпечності в
сировині молочної продукції, боротьби з фальсифікацією
харчових продуктів та харчовим шахрайством, посилення
відповідальності суб’єктів господарювання за порушення
вимог харчового законодавства, спрощення ведення
господарської діяльності для суб’єктів господарювання, що
здійснюють виробництво ремісничих харчових продуктів,
удосконалення вимог щодо реєстрації об’єктів санітарних
заходів, впровадження простежуваності харчових продуктів
або кормів на всіх стадіях виробництва, переробки та обігу,
удосконалення вимог щодо забезпечення операторами
ринку простежуваності харчових продуктів
183. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України
законопроекту про внесення змін до деяких законів України
щодо удосконалення вимог законодавства про харчові

30.12.2022

Нормативноправові акти

НЕС (544)

30.12.2022

Нормативноправові акти

НЕС (609), СЕБ

30.12.2022

НЕС (473, 554, 610, 611, 612, 613, 614),
СЕБ
Постанова Кабінету Міністрів України
від 25.10.2017 № 1106 “Про виконання
Угоди про асоціацію між Україною, з
однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським співтовариством
з атомної енергії і їхніми державамичленами, з іншої сторони”

30.12.2022

ППДУ-2022

31.10.2022

Директорат державної
політики у сфері
санітарних та
фітосанітарних
заходів (інд. 26)
Директорат державної
політики у сфері
санітарних та
фітосанітарних
заходів (інд. 26)

Супроводження у Директорат державної
Верховній Раді
політики у сфері
України
санітарних та
законопроекту
фітосанітарних
реєстр. № 4568
заходів (інд. 26)
Супроводження у Директорат державної
Верховній Раді
політики у сфері
України
санітарних та
законопроекту
фітосанітарних
реєстр. № 6248
заходів (інд. 26)

Законопроект
(подано на
розгляд

Директорат державної
політики у сфері
санітарних та
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Строк
виконання

продукти, корми, побічні продукти тваринного походження,
ветеринарну медицину та благополуччя тварин
184. Створення ефективної системи державного контролю у
сфері безпечності харчових продуктів, кормів, здоров’я та
благополуччя тварин

НЕС (616)
Положення про Мінекономіки

30.12.2022

185. Забезпечення системного та комплексного перегляду
існуючого державного регулювання в сфері поводження з
генетично
модифікованою
продукцією,
здійснення
державного контролю за обігом генетично модифікованої
продукції, а також виконання міжнародних зобов’язань
України відповідно до статті 64 Угоди про асоціацію та
створення в Україні однакового із ЄС регулювання шляхом
імплементації у законодавство України відповідних
актів ЄС
186. Приведення вимог законодавства України у сфері захисту
рослин до вимог законодавства ЄС з метою створення
системного та комплексного державного регулювання у
сфері захисту рослин, сфері обігу та застосування засобів
захисту рослин, а також здійснення державного контролю та
інших офіційних заходів у зазначених сферах (зокрема про
розроблення національного плану дій щодо безпечного та
сталого поводження із засобами захисту рослин,
запровадження електронної системи завчасного сповіщення
про застосування засобів захисту рослин та системи
навчання щодо безпечного поводження із засобами захисту
рослин,
створення
інформаційно-телекомунікаційної
системи, призначеної для управління, обробки та
автоматизованого обміну даними щодо державного
контролю у сфері захисту рослин)
187. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України
проекту Закону України “Про внесення змін до Закону
України “Про карантин рослин” щодо вдосконалення
здійснення фітосанітарних заходів””

СЕБ

30.12.2022

НЕС (596), СЕБ

30.12.2022

ППДУ-2022

30.11.2022

Форма
Відповідальний
завершення
виконавець
заходу
Кабінетові
фітосанітарних
Міністрів
заходів (інд. 26)
України)
Супроводження Директорат державної
У Верховній
політики у сфері
Раді України
санітарних та
законопроекту
фітосанітарних
реєстр. № 6096
заходів (інд. 26)
Супроводження у Директорат державної
Верховній Раді
політики у сфері
України
санітарних та
законопроектів
фітосанітарних
реєстр. № № 5839
заходів (інд. 26)
та 5840

Супроводження у Директорат державної
Верховній Раді
політики у сфері
України
санітарних та
законопроектів
фітосанітарних
реєстр. № № 4600,
заходів (інд. 26)
4601, 4602,4603

Законопроект
(подано на
розгляд
Кабінетові
Міністрів

Директорат державної
політики у сфері
санітарних та
фітосанітарних
заходів (інд. 26)
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188. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України
ППДУ-2022
проекту Закону України “Про внесення змін до Закону
України “Про державне регулювання виробництва і обігу
спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних
напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в
електронних сигаретах, та пального” щодо упорядкування
здійснення атестації виробництва спирту етилового,
спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів”
189. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України
ППДУ-2022
проекту Закону України “Про внесення змін до Кодексу Закон України від 10.07.2018 № 2496України про адміністративні правопорушення”
VIII “Про основні принципи та вимоги
до органічного виробництва, обігу та
маркування органічної продукції”
Закон України від 16.06.1999 № 752-XIV
“Про правову охорону географічних
зазначень”
190. Удосконалення правового регулювання у сфері поводження
Положення про Мінекономіки
із пестицидами і агрохімікатами

Строк
виконання
30.11.2022

30.11.2022

30.12.2022

Форма
завершення
заходу
України)
Законопроект
(подано на
розгляд
Кабінетові
Міністрів
України)

Законопроект
(подано на
розгляд
Кабінетові
Міністрів
України)

Відповідальний
виконавець
Директорат державної
політики у сфері
санітарних та
фітосанітарних
заходів (інд. 26)

Директорат державної
політики у сфері
санітарних та
фітосанітарних
заходів (інд. 26)

Супроводження у Директорат державної
Верховній Раді
політики у сфері
України
санітарних та
законопроекту
фітосанітарних
реєстр. № 4558
заходів (інд. 26)

РОЗБУДОВА СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО
СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
(4.1. Ефективне врядування)
191. Подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону
Положення про Мінекономіки
28.02.2022
України про державне прогнозування та стратегічне Розпорядження
Кабінету
Міністрів
планування економічного і соціального розвитку
України від 29.12.2021 № 1805 “Про
схвалення
Стратегії
реформування
системи
управління
державними
фінансами на 2022—2025 роки та плану
заходів з її реалізації”
192. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України Закон України від 23.03.2000 № 1602-III
16.05.2022
проекту Прогнозу економічного і соціального розвитку “Про державне прогнозування та
30.11.2022
України на наступний та два подальші роки
розроблення програм економічного і
(у разі
необхідності)
соціального розвитку України”

Законопроект
(подано на
розгляд
Кабінетові
Міністрів
України)

Департамент
стратегічного
планування та
макроекономічного
прогнозування
(інд. 30)

Нормативноправовий акт

Департамент
стратегічного
планування та
макроекономічного
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Бюджетний
кодекс
України
від 08.07.2010 № 2456-VI
Постанова Кабінету Міністрів України
від 26.04.2003 № 621 “Про розроблення
прогнозних і програмних документів
економічного і соціального розвитку та
складання
проектів
Бюджетної
декларації та державного бюджету”
Положення про Мінекономіки
193. Здійснення оцінки справдження припущень та показників
Положення про Мінекономіки
макроекономічного прогнозу під час його перегляду та
оприлюднення відповідних висновків

194. Підготовка видання
Консенсус-прогноз”

“Україна:

перспективи

розвитку. Постанова Кабінету Міністрів України
від 25.10.2017 № 1106 “Про виконання
Угоди про асоціацію між Україною, з
однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським співтовариством
з атомної енергії і їхніми державамичленами, з іншої сторони”
Наказ
Мінекономрозвитку
від 21.08.2018 № 1157 “Про виконання в
Мінекономрозвитку плану заходів з
виконання Угоди про асоціацію між
Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами, з іншої
сторони”
Положення про Мінекономіки
195. Підготовка презентаційних та інформаційно-аналітичних
Положення про Мінекономіки
матеріалів щодо стану поточної економічної ситуації в
Україні

Строк
виконання

Форма
завершення
заходу

Відповідальний
виконавець
прогнозування
(інд. 30)

28.02.2022
31.05.2022
31.08.2022
30.11.2022

Інформаційноаналітичні
матеріали

29.04.2022
31.10.2022

Інформаційноаналітичні
матеріали

щотижнево
щомісячно
у 2022 році

Інформаційноаналітичні
матеріали

Департамент
стратегічного
планування та
макроекономічного
прогнозування
(інд. 30)
Департамент
стратегічного
планування та
макроекономічного
прогнозування
(інд. 30)

Департамент
стратегічного
планування та
макроекономічного
прогнозування
(інд. 30)
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Строк
виконання

196. Здійснення оцінки впливу реалізації проектів актів на Закон України від 23.03.2000 № 1602-III
30.12.2022
предмет впливу на показники економічного і соціального “Про державне прогнозування та
розвитку
розроблення програм економічного і
соціального розвитку України”
Постанова Кабінету Міністрів України
від 18.07.2007 № 950 “Про затвердження
Регламенту Кабінету Міністрів України”
Положення про Мінекономіки
197. Підготовка прогнозно-аналітичних матеріалів щодо окремих
Положення про Мінекономіки
щомісячно
питань соціально-економічного розвитку
щоквартально
у 2022 році

198. Актуалізація переліку державних цільових програм, які Закон України від 18.03.2004 № 1621-IV
30.12.2022
поставлені на облік Мінекономіки
“Про державні цільові програми”
(уразі
Постанова Кабінету Міністрів України надходження
від 31.01.2007 № 106 “Про затвердження затверджених
Порядку розроблення та виконання державних
державних цільових програм”
цільових
Наказ Мінекономіки від 31.07.2007
програм)
№ 250 “Про затвердження Порядку
обліку державних цільових програм”
зареєстрований в Мін’юсті 15.08.2007 за
№ 944/14211
199. Моніторинг державних цільових програм
Закон України від 18.03.2004 № 1621-IV
31.03.2022
“Про державні цільові програми”
Постанова Кабінету Міністрів України
від 31.01.2007 № 106 “Про затвердження
Порядку розроблення та виконання
державних цільових програм”
200. Актуалізація Стратегічного плану діяльності міністерства
Бюджетний
кодекс
України
31.08.2022
від 08.07.2010 № 2456-VI
Закон України від 07.03.2011 № 3166-VI
“Про центральні органи виконавчої
влади”
Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII

Форма
завершення
заходу
Інформаційноаналітичні
матеріали

Інформаційноаналітичні
матеріали

Нормативноправові акти

Висновки
Інформаційноаналітичні
матеріали
План

Відповідальний
виконавець
Департамент
стратегічного
планування та
макроекономічного
прогнозування
(інд. 30)
Департамент
стратегічного
планування та
макроекономічного
прогнозування
(інд. 30)
Департамент
стратегічного
планування та
макроекономічного
прогнозування
(інд. 30)

Департамент
стратегічного
планування та
макроекономічного
прогнозування
(інд. 30)
Департамент
стратегічного
планування та
макроекономічного
прогнозування
(інд. 30)
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Підстави для виконання заходу

“Про державну службу”
Постанова Кабінету Міністрів України
від 26.04.2003 № 621 “Про розроблення
прогнозних і програмних документів
економічного і соціального розвитку та
складання
проектів
Бюджетної
декларації та державного бюджету”
201. Підготовка звіту про виконання Стратегічного плану Закон України від 07.03.2011 № 3166-VI
діяльності міністерства
“Про центральні органи виконавчої
влади”
Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII
“Про державну службу”

Строк
виконання

Форма
завершення
заходу

15.03.2022

Звіт

202. Моніторинг виконання Стратегічного плану діяльності
міністерства

Ініціативний
Положення про Мінекономіки

30.04.2022
31.07.2022
31.10.2022

Презентаційні
матеріали

203. Підготовка аналітичного
економіки в Україні”

Положення про Мінекономіки

31.03.2022
30.06.2022
30.09.2022
30.12.2022

Інформаційноаналітичні
матеріали

204. Проведення постійного моніторингу економічної стійкості в
СЕБ
розрізі індикаторів економічної безпеки, візуалізація План організації виконання рішення
відповідних даних у вигляді інфографіки та подання Ради національної безпеки і оборони
результатів до Кабінету Міністрів
України від 11 серпня 2021 р. “Про
Стратегію економічної безпеки України
на період до 2025 року”, схвалено
Кабінетом Міністрів України 01.09.2021
(протокол № 104)

15.01.2022
15.04.2022
15.07.2022
15.10.2022

Презентаційні
матеріали

205. Підготовка звіту про виконання Стратегії економічної
СЕБ
безпеки України на період до 2025 року
План організації виконання рішення

01.04.2022

Звіт

огляду

“Тенденції

тіньової

Відповідальний
виконавець

Департамент
стратегічного
планування та
макроекономічного
прогнозування
(інд. 30)
Департамент
стратегічного
планування та
макроекономічного
прогнозування
(інд. 30)
Департамент
стратегічного
планування та
макроекономічного
прогнозування
(інд. 30)
Департамент
стратегічного
планування та
макроекономічного
прогнозування
(інд. 30)
Департамент
цифрового розвитку та
електронних сервісів
(інд. 40)
Департамент
стратегічного
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206. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України
проекту Прогнозного паливно-енергетичного балансу
України на 2022 рік

207. Забезпечення співробітництва України з НАТО шляхом:
- участі у спільних робочих групах Україна-НАТО за
спеціальним спрямуванням;
- участі у виконанні стратегічних документів щодо співпраці
України з НАТО (річні національні програми під егідою
Комісії Україна – НАТО; Дорожньої карти Україна–НАТО з
оборонно-технічного
співробітництва;
Індивідуальних
програм партнерства між Україною та НАТО)
208. Розроблення та подання Кабінету Міністрів України
законопроекту “Про внесення змін до Закону України “Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію”

Підстави для виконання заходу
Ради національної безпеки і оборони
України від 11 серпня 2021 р. “Про
Стратегію економічної безпеки України
на період до 2025 року”, схвалено
Кабінетом Міністрів України 01.09.2021
(протокол № 104)
СЕБ
Указ Президента України від 02.12.2019
№ 874/2019
“Про
рішення
Ради
національної безпеки і оборони України
від 2 грудня 2019 року “Про невідкладні
заходи щодо забезпечення енергетичної
безпеки”
СЕБ
Положення про Мінекономіки
Указ Президента України від 24.02.2021
№ 72/2021 “Про річні національні
програми під егідою Комісії Україна –
НАТО”
ППДУ-2022

Строк
виконання

Відповідальний
виконавець
планування та
макроекономічного
прогнозування
(інд. 30)

31.07.2022

Нормативноправовий акт

Директорат розвитку
реального сектору
економіки (інд. 38)

25.04.2022
25.07.2022
25.10.2022
25.12.2022

Звіти

Департамент
економіки безпеки і
оборони (інд. 27)

31.08.2022

Законопроект
(подано на
розгляд
Кабінетові
Міністрів
України)
Угода

Департамент
економіки безпеки і
оборони (інд. 27)

209. Здійснення заходів з підготовки та підписання Угоди щодо Постанова Кабінету Міністрів України
взаємообміну інформаційними ресурсами між Держстатом від 23.09.2014 № 481 “Про затвердження
та Мінекономіки
Положення про Державну службу
статистики України”

30.12.2022

210. Аналіз та оцінка стану фінансового ринку і його впливу на
економіку держави з урахуванням тенденцій розвитку
міжнародних фінансових ринків

щомісячно
у 2022 році

Положення про Мінекономіки

Форма
завершення
заходу

Інформаційноаналітичні
матеріали

Департамент
стратегічного
планування та
макроекономічного
прогнозування
(інд. 30)
Департамент
координації
фінансової політики
(інд. 31)
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211. Оцінка фіскальних ризиків, пов’язаних із змінами у
макроекономічному середовищі, з реалізацією проектів
державно-приватного партнерства та з невиконанням
плану надходжень від приватизації державного майна
(моніторинг проведення електронних аукціонів, на яких
відбувається продаж об’єктів малої приватизації)
212. Організаційне,
інформаційне,
матеріально-технічне
забезпечення діяльності Міжвідомчої робочої групи з
питань детінізації економіки та розвитку добросовісної
конкуренції
213. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України
проекту акта Кабінету Міністрів України стосовно
затвердження плану заходів з детінізації економіки України

214. Організаційне,
інформаційне,
матеріально-технічне
забезпечення діяльності робочої групи з питань реалізації
Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України,
Європейським банком реконструкції та розвитку,
Американською торговельною палатою в Україні та
Агентством США з міжнародного розвитку щодо створення
національного механізму біржової торгівлі на ринках
капіталу та організованих товарних ринках України
(NEXT-UA)

215. Здійснення заходів щодо реалізації Меморандуму про
взаєморозуміння між Урядом України, Європейським
банком реконструкції та розвитку, Американською
торговельною палатою в Україні та Агентством США з
міжнародного розвитку щодо створення національного
механізму біржової торгівлі на ринках капіталу та
організованих товарних ринках

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

Форма
завершення
заходу
Звіти

Бюджетний
кодекс
України
31.03.2022
від 08.07.2010 № 2456-VI
31.05.2022
Постанова Кабінету Міністрів України
31.08.2022
30.11.2022
від 24.04.2019 № 351 “Про затвердження
Методики
оцінювання
фіскальних
ризиків”
Постанова Кабінету Міністрів України щомісячно
Подання Кабінету
від 18.08.2021 № 878 “Про утворення
(у разі
Міністрів України
Міжвідомчої робочої групи з питань необхідності)
рекомендацій/
детінізації економіки та розвитку
пропозицій
добросовісної конкуренції”
ППДУ-2022
30.12.2022
НормативноПостанова Кабінету Міністрів України
правовий акт
від 18.08.2021 № 878 “Про утворення
Міжвідомчої робочої групи з питань
детінізації економіки та розвитку
добросовісної конкуренції”
Постанова Кабінету Міністрів України
30.12.2022
Подання Кабінету
від 01.09.2021 № 921 “Про утворення
Міністрів України
робочої групи з питань реалізації
рекомендацій/
Меморандуму про взаєморозуміння між
пропозицій
Урядом України, Європейським банком
реконструкції
та
розвитку,
Американською торговельною палатою
в Україні та Агентством США з
міжнародного розвитку щодо створення
національного
механізму
біржової
торгівлі на ринках капіталу та
організованих товарних ринках”
ППДУ-2022
30.12.2022
Подання Кабінету
Постанова Кабінету Міністрів України
Міністрів України
рекомендацій/
від 01.09.2021 № 921 “Про утворення
пропозицій
робочої групи з питань реалізації
положень
Меморандуму
про
взаєморозуміння між Урядом України,
Європейським банком реконструкції та
розвитку,
Американською

Відповідальний
виконавець
Департамент
координації
фінансової політики
(інд. 31)
Департамент
координації
фінансової політики
(інд. 31)
Департамент
координації
фінансової політики
(інд. 31)
Департамент
координації
фінансової політики
(інд. 31)

Департамент
координації
фінансової політики
(інд. 31)
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Підстави для виконання заходу

торговельною палатою в Україні та
Агентством США з міжнародного
розвитку
щодо
створення
національного механізму біржової
торгівлі на ринках капіталу та
організованих товарних ринках”
216. Організаційне забезпечення діяльності робочої групи з Постанова Кабінету Міністрів України
питань повернення активів збанкрутілих банків
від 24.02.2021 № 176 “Про утворення
міжвідомчої робочої групи з питань
повернення
активів
збанкрутілих
банків”
Постанова Кабінету Міністрів України
від 15.09.2021 № 966 “Про внесення
змін до деяких актів Кабінету Міністрів
України та визначення такою, що
втратила чинність, постанови Кабінету
Міністрів України від 14 грудня 2016 р.
№ 956”

Строк
виконання

30.12.2022

Форма
завершення
заходу

Відповідальний
виконавець

Подання Кабінету
Міністрів України
пропозицій/
рекомендацій

Департамент
координації
фінансової політики
(інд. 31)
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IV. МЕХАНІЗМИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКИХ ПОТРЕБУЄ ФІНАНСУВАННЯ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
БЮДЖЕТНІ ПРОГРАМИ
(тис. грн)
2020 рік* 2021 рік** 2022 рік*** 2023 рік*** 2024 рік***
Назва бюджетної програми
(факт)
(факт)
(план)
(план)
(план)
СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. “ТРАНСФОРМАЦІЯ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В НАПРЯМКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЕКОНОМІКИ”
КПКВК 1201010 “Керівництво та управління у сфері розвитку економіки, торгівлі та сільського
315 879,5
309 987,2
–
–
–
господарства”
КПКВК 1201010 “Керівництво та управління у сфері економіки”

–

–

273 475,6

243 600,4

243 898,4

23 291,7

-

4 311,2

–

–

158 719,5

4 742,9

162 578,1

–

–

–

–

104 000,0

–

–

–

–

1 000 000,0

–

–

5 005,7

5 990,8

7 611,6

8 246,5

8 744,1

–

–

1 000 000,0

–

–

217,1

898,5

898,5

898,5

898,5

КПКВК 1201580 “Заходи із посилення інституційної спроможності для підготовки проектів
державно-приватного партнерства”

4 516,8

5 809,0

6 113,0

6 113,0

6 113,0

КПКВК 1208010 “Керівництво та управління у сфері експортного контролю”

23 319,7

44 472,6

58 317,5

55 124,1

55 152,8

КПКВК 1201020 “Виконання зобов’язань України за участь у програмі ЄС
“Конкурентоспроможність підприємств малого та середнього бізнесу (COSME)”
КПКВК 1201030 “Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними
державами та міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі
України у міжнародних форумах, конференціях, виставках”
КПКВК 1201110 “Витрати Аграрного фонду пов’язані з комплексом заходів із зберігання,
перевезення, переробки та експортом об’єктів державного цінового регулювання державного
інтервенційного фонду”
КПКВК 1201250 "Компенсація фінансових зобов’язань за кредитними та лізинговими
договорами у галузі машинобудування"
КПКВК 1201270 “Організація та функціонування Аграрного фонду”
КПКВК 1201300 "Реконструкція, модернізація та відновлення меліоративних систем"
КПКВК 1201320 “Виконання судових рішень, що набрали законної сили”

КПКВК 1209610 “Заходи з будівництва прикордонних інспекційних постів та покращення
–
–
146 944,0
146 944,0
доступу сільськогосподарських МСП до експортних ринків”
СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. “СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО ДЛЯ БІЗНЕСУ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА”
КПКВК 1201010 “Керівництво та управління у сфері розвитку економіки, торгівлі та сільського
315 879,5
309 987,2
–
–
господарства”
КПКВК 1201010 “Керівництво та управління у сфері економіки”

–

–

273 475,7

243 600,4

–
–
243 898,3
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Назва бюджетної програми
КПКВК 1201030 “Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними
державами та міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі
України у міжнародних форумах, конференціях, виставках”
КПКВК 1201080 “Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт
державного підприємства “Солотвинський солерудник” Тячівського району Закарпатської
області”
КПКВК 1201220 “Наукова і науково-технічна діяльність у сфері економічного розвитку,
стандартизації, метрології та метрологічної діяльності”
КПКВК 1201230 "Надання допомоги в рамках Програми «єПідтримка»"
КПКВК 1201280 “Доплати працівникам за роботу у зоні відчуження та громадянам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”
КПКВК 1201290 “Компенсація роботодавцю частини фактичних витрат, пов’язаних зі сплатою
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”
КПКВК 1201320 “Виконання судових рішень, що набрали законної сили”
КПКВК 1201330 “Здійснення заходів з обов’язкового проведення тендерів ДУ “Професійні
закупівлі”

2020 рік*
(факт)

2021 рік**
(факт)

41 418,0

42 676,7

70 906,1

53 273,8

53 273,8

8 244,9

4 612,6

4 635,6

4 635,6

4 635,6

25 592,5

30 545,9

23 589,3

23 589,3

23 589,3

–

8 000 000,0

3 000 000,0

–

–

2 956,5

2 675,8

3 111,6

3 111,6

3 111,6

–

-

800,0

800,0

800,0

217,1

898,5

898,5

898,5

898,5

–

8 168,4

8 724,0

8 724,0

8 724,0

–

–

–

–

394 242,1

–

–

–

100 000,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

КПКВК 1201120 “Фінансова допомога Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування на випадок безробіття, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною
2 780 408,1
хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для виплати по
частковому безробіттю”
КПКВК 1201120 “Виплата Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття допомоги по частковому безробіттю на період здійснення
–
заходів, пов’язаних із запобіганням поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та боротьбою з її наслідками”
КПКВК 1201210 “Формування статутного капіталу акціонерного товариства “Національний
–
фонд інвестицій України””
КПКВК 1201240 “Фінансова допомога Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування на випадок безробіття, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною
1 277 000,0
хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками на поворотній
основі”
КПКВК 1201310 “Фінансова допомога Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування на випадок безробіття, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною 3 865 852,6
хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для

2022 рік*** 2023 рік*** 2024 рік***
(план)
(план)
(план)

62
2020 рік*
(факт)

2021 рік**
(факт)

646 959,6

–

–

–

–

204 596,4

–

–

–

–

–

1 804 300,0

–

–

–

КПКВК 1203010 “Керівництво та управління у сфері державного резерву”

27 065,2

28 454,9

33 612,6

32 129,8

32 191,6

КПКВК 1203020 “Обслуговування державного матеріального резерву”

267 717,0

282 508,8

399 691,0

401 294,3

411 255,8

179 516,7

967 550,0

833 114,0

833 114,0

587 771,0

621 680,5

587 329,9

587 896,0

7 693,2

11 178,2

11 178,2

11 178,2

2 059 823,0

2 271 134,1

2 203 270,1

2 224 241,1

505 164,3

578 639,8

578 639,8

578 639,8

3 786 446,8

3 580 429,8

3 879 674,8

4 136 700,9

79 624,6

83 697,8

83 697,8

83 697,8

90 188,6

104 809,8

88 636,4

93 990,8

Назва бюджетної програми
забезпечення своєчасної виплати допомоги по безробіттю”
КПКВК 1201340 “Надання одноразової матеріальної допомоги суб'єктам господарювання на
період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2”
КПКВК 1201390 “Надання одноразової компенсації суб'єктам господарювання, які є
юридичними особами, з метою відшкодування витрат, понесених на сплату єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, на період здійснення обмежувальних
протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”
КПКВК 1201400 “Виплата Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття допомоги по безробіттю”

КПКВК 1203040 “Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального
11 578,2
резерву”
КПКВК 1206010 “Керівництво та управління у сфері промислової безпеки, охорони та гігієни
570 774,1
праці, нагляду за додержанням законодавства про працю”
КПКВК 1206020 “Наукова і науково-технічна діяльність у сфері промислової безпеки та охорони
7 275,5
праці”
КПКВК 1209010 “Керівництво та управління у сфері безпечності харчових продуктів та захисту
1 894 338,9
споживачів”
КПКВК 1209020 “Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро”
552 314,1
КПКВК 1209030 “Організація та регулювання діяльності установ в системі Державної служби
2 981 985,1
України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів”
КПКВК 1209040 “Проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та
73 432,3
експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду)”
КПКВК 1211050 “Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України”
58 837,0

2022 рік*** 2023 рік*** 2024 рік***
(план)
(план)
(план)

* обсяг видатків за 2020 рік відповідає річній зведеній бюджетній звітності за відповідний рік.
** обсяг видатків за 2021 рік відповідає оперативній інформації щодо формування річної бюджетної звітності за відповідний рік, яка може бути уточнена після зведення
Казначейством звіту про виконання Державного бюджет України за 2021 рік.
*** обсяг видатків на 2022 рік відповідає Закону України “Про державний бюджет України на 2022 рік”, видатки на 2023–2024 роки відповідно доведеному Мінфіном граничному
обсягу видатків за відповідні роки.
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Додаток

План залучення міжнародної технічної допомоги від партнерів з розвитку на 2022-2024 роки,
спрямованої на виконання завдань та заходів
Завдання
відповідно до
Стратегічного
плану діяльності
на 2022-2024 роки
Завдання
“Збільшення
експорту продукції з
високою
часткою
доданої вартості”

Завдання
“Збільшення
експорту продукції з
високою
часткою
доданої вартості”

Завдання
“Збільшення
експорту продукції з
високою
часткою
доданої вартості”
Завдання
“Збільшення
експорту продукції з
високою
часткою
доданої вартості”

Назва проекту

Партнер з
розвитку

Сума
проекту

Строк
реалізації
проекту

Очікуваний (запланований результат)

Відповідальний
виконавець

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. “ТРАНСФОРМАЦІЯ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В НАПРЯМКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЕКОНОМІКИ”
Програма лідерства, Уряд США через 35 000 000 21.09.1994- Запланованими результатами від реалізації проекту є надання допомоги у розробці
Департамент
сприяння експорту, Агентство США дол. США
31.12.2023 належної економічної політики та розвитку відповідального управління, яка регуляторної політики та
залучення інвестицій з міжнародного
складається з 4-х компонентів:
підприємництва (інд. 36)
та розвитку
розвитку
1) Політика сприяння експорту;
(Реєстраційна картка
2) Соціальне інвестування;
проекту № 86-35)
3) Місцевий економічний розвиток;
4) Економічне лідерство.
Досягнення кількісних та якісних результатів проекту, які виражаються наступним
чином:
1) Кількість наданих кредитів.
2) Сума наданих кредитів.
3) Кількість нових робочих місць для осіб з вразливих груп населення.
4) Сума коштів, використана для вирішення соціальних проблем.
5) Кількість заходів, профінансованих чи проведених самостійно соціальними
підприємствами.
Конкретні обсяги відсутні.
ШвейцарськоУряд
4 000 000
23.08.2019- Зростання торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах Директорат державної
українська програма Швейцарської шв. франків 30.06.2023 на внутрішньому та експортних ринках шляхом:
політики у сфері
“Розвиток торгівлі з Конфедерації
підвищення якості та безпечності продукції в органічному та молочному секторах;
санітарних та
вищою
доданою через Державний
підвищення торговельного потенціалу продукції органічного та молочного секторів фітосанітарних заходів
на внутрішньому та експортному ринках.
вартістю
в
секретаріат
(інд. 26)
органічному
та
Швейцарії з
молочному секторах
економічних
України”
питань (SECO)
Німецько-українська
Федеральне
1 604 120
01.09.2020- 1. Мінекономіки, Держпродспоживслужба та НААУ професійно виконують Директорат державної
співпраця в галузі
міністерство
євро
30.08.2023 завдання, покладені на них Законом України “Про основні принципи та вимоги до
політики у сфері
органічного
продовольства і
органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції”.
санітарних та
сільського
сільського
2. Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти (НМЦ) фітосанітарних заходів
господарства
господарства
впроваджує управління “Органічною платформою знань” з метою розвитку та
(інд. 26)
(фаза ІІ)
Німеччини
надання наукових фахових та освітніх матеріалів з органічного сільського
господарства.
(BMEL)
Інституційна
та Європейський
6 399 000 01.07.2021 – Зростання торгівлі з вищою доданою вартістю на внутрішньому та експортних Директорат державної
політична реформа
Союз,
євро
28.02.2025 ринках шляхом:
політики у сфері
дрібномасштабного
представлений
розвиток національної системи географічних зазначень та інших схем якості як
санітарних та
сільського
інструментів доданої вартості харчових продуктів та спиртних напоїв;
Представництвом
фітосанітарних заходів
господарства
в
ЄС в
(інд. 26)
покращення якості виробленої продукції через удосконалення державного
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Завдання
відповідно до
Стратегічного
плану діяльності
на 2022-2024 роки

Назва проекту
Україні

Завдання
“Збільшення
експорту продукції з
високою
часткою
доданої вартості”

Завдання
“Мобілізація
додаткових
фінансових ресурсів
на основі заохочення
інвестицій”

Партнер з
розвитку

Сума
проекту

Україні

Підтримка
Уряд
впровадження Угоди Федеративної
про асоціацію між
Республіки
Україною та ЄС у Німеччина через
сфері метрології
Федеральне
(Реєстраційна картка
міністерство
проекту № 4440)
економічного
співробітництва
та розвитку
Німеччини
(BMZ)
EU4Bussines Facility
Європейський
Союз
(Реєстраційна картка
проекту № 4243)

1 000 000
євро

2 499,850
євро

Строк
реалізації
проекту

Очікуваний (запланований результат)

регулювання щодо географічних зазначень для сільськогосподарської продукції
(сільськогосподарських товарів), харчових продуктів, спиртних напоїв та інших схем
якості, включаючи гарантовані традиційні особливості для харчових продуктів та
сільськогосподарської продукції.
20.05.2019- 1. Укладено Угоду між Україною та ЄС про оцінку відповідності та прийнятність Департамент технічного
19.05.2022 промислових товарів (ACAA).
регулювання та
2. 15 компаній сертифікують вимірювальні прилади відповідно до системи інноваційної політики
сертифікації міжнародної Організації законодавчої метрології (OIML).
(інд. 34)
3. Кількість акредитованих калібрувальних лабораторій збільшується з 25 до 30.

26.08.2019- Сприяння розвитку сталих і збалансованих моделей економічного зростання в
Департамент
25.08.2022 країнах Східного партнерства, які можуть сприяти залученню більшого обсягу регуляторної політики та
інвестицій, а також покращити соціально-економічні умови та надати можливості підприємництва (інд. 36)
для працевлаштування громадян.

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. “СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО ДЛЯ БІЗНЕСУ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА”
Застосування
та Європейський
24 500 000 01.06.2020 – - сприяння розвитку екосистеми бізнесу задля підвищення експортного потенціалу
імплементація Угоди
союз.
євро
30.06.2024 підприємств включно з просуванням кластерних ініціатив;
про асоціацію між
Уряд ФРН.
- посилення потенціалу місцевих інституцій відповідальних за економічне та
інноваційне зростання;
ЄС та Україною у
виконавець Німецьке
- зміцнення інноваційного потенціалу МСП;
сфері
торгівлі/
“EU4Business:
- розвиток послуг з підтримки бізнесу та торгівлі, здатних підвищити
товариство
конкурентоспроможність підприємств, зокрема малих та середніх;
конкурентоспромож
міжнародного
ність
та співробітництва
- посилення управлінського та регуляторного потенціалу для реалізації Угоди про
інтернаціоналізація
асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Національної експортної
(GIZ).
МСП”
стратегії та Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі;
(Реєстраційна картка
- усунення адміністративних та технічних перешкод для торгівлі.
проекту № 4545-01)
Завдання “Створення Програма
ЄБРР
ЄБРР
1 000 000
17.08.2018- Малі та середні підприємства (МСП) мають можливість отримати довгострокове
належних умов для Поглиблення
та
євро
30.11.2028 фінансування у національній валюті та компенсацію (у вигляді інвестиційних
розвитку конкуренції всеохоплююча зона
грантів) частини кредитних коштів, витрачених на модернізацію їхніх технологій та
та ведення бізнесу” вільної
торгівлі
обладнання у відповідності до директив ЄС. Таким чином, МСП зможуть збільшити
(ПВЗВТ): кредитні
обсяги та покращити якість виробленої продукції, збільшити власну
лінії
з
конкурентоздатність, частку на внутрішньому ринку та матимуть можливість
інвестиційними
експортувати власну продукцію до країн ЄС, що відповідає загальним цілям Deep
винагородами
and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA) угоди, укладеної між ЄС та Україною.
(Реєстраційна картка
проекту № 3990-02)
Завдання “Створення
належних умов для
розвитку конкуренції
та ведення бізнесу”

Відповідальний
виконавець

Департамент
регуляторної політики та
підприємництва (інд. 36)

Департамент
регуляторної політики та
підприємництва (інд. 36)
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Завдання “Створення
належних умов для
розвитку конкуренції
та ведення бізнесу”
Завдання “Створення
належних умов для
розвитку конкуренції
та ведення бізнесу”

Завдання “Створення
належних умов для
розвитку конкуренції
та ведення бізнесу”

Завдання
“Виведення
вітчизняної
продукції
зовнішні ринки”

Завдання
“Виведення
вітчизняної
продукції
зовнішні ринки”

Назва проекту

Партнер з
розвитку

Економічна
Уряд США через
підтримка
Східної Агентство США
України
з міжнародного
розвитку
(Реєстраційна картка
проекту № 3987-14)
Програма
Європейський
міжнародного
Союз
обміну
для
початківців
і
досвідчених
підприємців
–
IMPACT
(Реєстраційна картка
проекту № 4399)
Зміцнення членських
Уряд
бізнес-об’єднань
Швейцарської
мікро-, малих- і Конфедерації
середніх
через Секретаріат
підприємств
в
Швейцарії з
Україні,
Фаза2
економічних
(2019-2023)
питань (SECO)
(Реєстраційна картка
проекту № 4610)

Сума
проекту

Строк
реалізації
проекту

Очікуваний (запланований результат)

Відповідальний
виконавець

71 818,352
дол. США

27.08.2018- Підтримка стабілізації економіки Східної України та сталого розвитку малих і
Департамент
26.08.2024 середніх підприємств.
регуляторної політики та
підприємництва (інд. 36)

868 588,46
євро

01.02.2020- Стимулювання підприємств та заохочення транскордонного співробітництва між
Департамент
31.01.2023 стартапами та МСП в Європі.
регуляторної політики та
підприємництва (інд. 36)

2 600 000
дол. США

01.11.2019- Проект спрямований на поліпшення зростання та конкурентоспроможності
Департамент
30.10.2023 українських ММСП, що сприятиме інклюзивному економічному розвитку в Україні, регуляторної політики та
включаючи розширення економічних можливостей жінок. Це гарантує, що ММСП підприємництва (інд. 36)
отримають більше переваг від послуг з розвитку підприємництва та поліпшить
бізнес-середовище завдяки професійному державно-приватному діалогу. Проект
передбачає досягнення таких результатів:
1.Більш значне представлення інтересів ММСП завдяки професійним ЧБО;
2.Отримання вигоди від послуг з розвитку бізнесу від ЧБО з метою поліпшення їх
конкурентоспроможності;
3.Поліпшення
бізнес-середовища
для
ММСП
завдяки
всебічному,
репрезентативному та ефективному державно-приватному діалогу.
Реалізація
Уряд
880 000 євро 01.09.2019- 1. Підвищено технічну компетентність та стійкість української системи Департамент технічного
експортного
Швейцарської
31.08.2022 інфраструктури якості, яка обслуговує вибраний ланцюжок створення вартості.
регулювання та
потенціалу
Конфедерації
2. Посилення обізнаності МСП щодо необхідності дотримання міжнародних інноваційної політики
стандартів та технічних регламентів.
на виробничо-збутового через Державний
(інд. 34)
3. Підвищено культуру якості.
ланцюга
секретаріат з
деревообробної
економічних
галузі в Україні
питань
шляхом зміцнення
Швейцарії
відповідної
інфраструктури
контролю якості
(Реєстраційна картка
проекту № 4419)
Посилення
Європейський
1 200 000
15.02.2021- Основні результати:
Департамент технічного
інституційної
Союз
євро
14.02.2023 - підготовка таблиць відповідності українських технічних регламентів актам
регулювання та
законодавства ЄС;
спроможності
інноваційної політики
на Мінекономіки
(інд. 34)
- удосконалення українських переліків національних стандартів для цілей
шляхом
застосування технічних регламентів та встановлення ідентичності відповідним
забезпечення
перелікам гармонізованих європейських стандартів для цілей актів законодавства

66
Завдання
відповідно до
Стратегічного
плану діяльності
на 2022-2024 роки

Назва проекту

Партнер з
розвитку

Сума
проекту

Строк
реалізації
проекту

ефективного
функціонування
національної
інфраструктури
якості в Україні
(Реєстраційна картка
проекту № 4735)

Завдання
“Забезпечення
сталого
розвитку
сфери
публічних
закупівель”

Прозорість
та Уряд США через
підзвітність
у Агентство США
державному
з міжнародного
управлінні
та
розвитку
послугах (TAPAS)
(USAID)
(Реєстраційна картка
проєкту № 3519-16)

Завдання
“Забезпечення
сталого
розвитку
сфери
публічних
закупівель”

Підтримка реформи
публічних закупівель
в Україні (“Support to
the
Public
Procurement Reform
in Ukraine”)
(Реєстраційна картка
проєкту № 4774)

Завдання “Створення Вдосконалення
належних умов для законодавства,

31 090 000
дол. США

04.08.201603.08.2022

Європейський
Союз

2 449 200
євро

26.04.202126.04.2023

Партнер з
розвитку -

4 267 150
євро

01.09.201901.03.2023

Очікуваний (запланований результат)
ЄС;
- розроблення механізму здійснення моніторингу призначених органів з оцінки
відповідності;
- розроблення механізму передачі справ від одного призначеного органу з оцінки
відповідності до іншого (наприклад, у разі втрати призначення);
- розроблення алгоритму забезпечення спроможності призначених органів з оцінки
відповідності здійснювати весь комплекс випробувань продукції згідно з
відповідними технічними регламентами;
- аналіз процедур Мінекономіки щодо державного ринкового нагляду та захисту прав
споживачів;
- модернізація процедур стандартизації в національному органі стандартизації
України.
1. Надана експертно-юридична підтримка у нормативно-правовій діяльності
департаменту, а саме в частині підготовки юридичних коментарів та пропозицій у
процесі розробки підзаконних актів відповідно до положень Директив ЄС,
визначених у “Дорожній карті”.
2. Надана технічна підтримка розвитку IT інфраструктури електронної системи
Прозорро. шляхом інвестування в необхідні технічні розробки для електронної
системи.
3. Надана допомога у створенні тестів для уповноважених осіб для підтвердження
рівня оволодіння необхідними (базовими) знаннями у сфері публічних закупівель.
Розроблена база даних тестів для уповноважених осіб та електронний інструмент для
проходження тестів на веб-порталі Мінекономіки.
4. Розроблено та запущено бета-версію нового функціоналу моніторингового
порталу DoZorro.
Проведено юридичні консультації в сфері публічних закупівель з учасниками та
замовниками.
Принаймні 4 навчальні програми розроблені на основі використання інструментів BI
для різних цільових груп.
Щонайменше 50 осіб відвідали навчальні тренінги з використання засобів BI.
5. Електронна система закупівель Prozorro оснащена необхідними сервісами та
отримала послуги з розробки, що необхідні для забезпечення захисту інформації в
системі та її сталого функціонування.
1. Правове та нормативне наближення законодавства про публічні закупівлі до
стандартів ЄС (згідно ІІІ–V етапів DCFTA та Стратегії розвитку системи публічних
закупівель України);
2. Посилення інституційного та організаційного потенціалу та подальше
вдосконалення системи електронних закупівель України;
3. Посилення інституційних та організаційних можливостей відповідних державних
органів, що відповідають за контроль, аудит та процес оскарження;
4. Посилення інституційних та організаційних засад професіоналізації та комунікації
учасників ринку публічних закупівель.
Підвищення функціональності послуг з безпечності харчових продуктів, здоров’я та
благополуччя тварин, системи контролю та інфраструктури шляхом поступового

Відповідальний
виконавець

Департамент сфери
публічних закупівель
(інд. 33)

Департамент сфери
публічних закупівель
(інд. 33)

Директорат державної
політики у сфері
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безпечного
споживання”

Завдання “Розбудова
сучасної
системи
державного
стратегічного
планування розвитку
економіки”
Завдання “Розбудова
сучасної
системи
державного
стратегічного
планування розвитку
економіки”

Назва проекту
контролю
та
поінформованості у
сфері
безпечності
харчових продуктів,
здоров’я
та
благополуччя тварин
в Україні
(Реєстраційна картка
проекту № 4181-01)
Співробітництво
з
Секретаріатом
з
економічних справ
Швейцарії (SECO) в
рамках
макроекономічного
планування
Угода
про
фінансування
програми
“Підтримка
державного
управління
фінансами
для
України – EU4PFM”

Партнер з
розвитку

Сума
проекту

Строк
реалізації
проекту

Європейський
Союз

Очікуваний (запланований результат)
приведення у відповідність європейським та іншим міжнародним стандартам,
забезпечення гарантій щодо здоров’я тварин в різних регіонах країни, впровадження
комплексної державної програми профілактики деяких інфекційних хвороб та
зоонозів.

Виконавець –
Instituto de la
Calidad S.A.
Unipersonal
(Іспанія)

Відповідальний
виконавець
санітарних та
фітосанітарних заходів
(інд. 26)

–

–

2020-2024

Нарощування потенціалу співробітників Мінекономіки шляхом підготовки та
Департамент
навчання з питань фінансового програмування та макроекономічної політики.
стратегічного планування
та макроекономічного
прогнозування (інд. 30)

Європейська
комісія

–

2021-2024

Зменшення частки тіньової економіки з 30 % до 25 % за три роки.

Департамент координації
фінансової політики
(інд. 31)

