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СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ
МІНЕКОНОМІКИ НА 2020-2024 РОКИ

Економічне зростання

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ
НА 2017-2024 РОКИ
СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1.

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1.

“РОЗВИТОК КОНКУРЕНЦІЇ, МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ”

Створення належних умов для ведення бізнесу (ЦСР 8.6.)

Активізація процесів приватизації

Ц і л ь:

1.

Зміна системи державного управління підприємствами

Продовження реформування системи публічних закупівель

Підвищення якості та доступності адміністративних послуг
громадянам та бізнесу*

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3.

Cередньостроковий план
пріоритетних дій Уряду до 2020 року

(розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.04.2017)

“СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ”
Розбудова сучасної системи державного стратегічного
планування розвитку економіки
Підвищення ефективності виробництва на засадах сталого
розвитку та розвитку високотехнологічних конкурентних
виробництв (ЦСР 8.2.)
Розвиток експорту та виведення на зовнішні ринки продукції з
високою часткою доданої вартості (ЦСР 8.1.)

“СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО ДЛЯ БІЗНЕСУ
ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА”

7.3.

Створення належних умов для ведення бізнесу (ЦСР 8.6.)

Активізація процесів приватизації

7.4.
7.4.
7.5.
7.3.
7.2.

Зміна системи державного управління підприємствами

Забезпечення сталого розвитку сфери публічних закупівель

Підвищення рівня зайнятості населення* * (ЦСР 8.3.)

Створення належних умов для безпечного споживання* *

6.1.

Розбудова сучасної системи державного стратегічного
планування розвитку економіки

7.7.

Сприяння розвитку конкурентного середовища* *

7.1.

Створення ринку землі* *

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2.

“СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ
ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ ЕКОНОМІКИ”

Формування основних засад розвитку сталого туризму та
курортів як пріоритетної галузі економіки країни*

7.3.

Підвищення ефективності виробництва на засадах сталого
розвитку та розвитку високотехнологічних
конкурентних виробництв (ЦСР 8.2.)

7.6.

Розвиток експорту та виведення на зовнішні ринки продукції з
високою часткою доданої вартості (ЦСР 8.1.)

7.3.

Мобілізація додаткових фінансових ресурсів на основі
заохочення інвестицій (ЦСР 17.1.)

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2.

“СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОРИВУ”
Мобілізувати додаткові фінансові ресурси на основі
заохочення інвестицій (ЦСР 17.1.)
Розвиток інноваційної інфраструктури для активізації наукових
досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок,
нарощення технологічного потенціалу шляхом стимулювання
інноваційної діяльності (ЦСР 9.5.)

ТРАНСФОРМАЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ
ДІЯЛЬНОСТІ МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ НА 2017-2024
У СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН МІНЕКОНОМІКИ
НА 2020-2024

7.8.

Розвиток інноваційної інфраструктури для активізації
наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних)
розробок, нарощення технологічного потенціалу шляхом
стимулювання інноваційної діяльності (ЦСР 9.5.)

Програма діяльності Уряд у

З метою забезпечення послідовної урядової політики
щодо
підвищення
добробуту та якості життя
громадян нашої країни, сталого розвитку країни,
євроінтеграційного вектору розвитку Міністерство
розвитку
економіки,
торгівлі
та
сільського
господарства України оновило свій Стратегічний план
діяльності на 2020 – 2024 роки.
Оновлення Стратегічного плану діяльності на 2020 –
2024 роки:
проведено відповідно до нових цілей політики
Уряду, визначених в Програмі діяльності
Кабінету
Міністрів
України
(схвалена
постановою Верховною Радою України від
04.10.2019 №188-IX), та Указу Президента
України від 08.11.2019 № 837/2019 “Про
невідкладні заходи з проведення реформи та
зміцнення держави”;
зумовлено суттєвим розширенням функцій та
завдань Міністерства, відповідно до Положення
про Мінекономіки (затверджено постановою
Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459,
зі змінами).
Відповідає
процессу
стратегічного
планування
Міністерства
та
забезпечує
передбачуваність,
збалансованість, прозорість його бюджетування на
середньострокову перспективу.
Узгоджується з досягненням Цілей сталого розвитку
України на період до 2030 року, як це передбачено
Указом Президента України від 30.10.2019 № 722/2019
“Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030
року”.

(постанова Верховної Ради України від 04.10.2019 № 188-IX)
ЦІЛІ:

6.1.

7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. 7.8.

* завдання виключені, у зв’язку з передачею функцій іншим органам
* * завдання включені, у зв’язку з розширенням функцій та завдань Міністерства
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I. МЕТА

МІНІСТЕРСТВА РОЗВИТКУ
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
(МІСІЯ)

ЕКОНОМІКИ,

ТОРГІВЛІ

ТА

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. Створення сприятливого для бізнесу інституційного
середовища
ЗАВДАННЯ “СТВОРЕННЯ НАЛЕЖНИХ УМОВ ДЛЯ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ”
ЗАВДАННЯ “ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ”
ЗАВДАННЯ “АКТИВІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ПРИВАТИЗАЦІЇ”
ЗАВДАННЯ “ЗМІНА СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ”
ЗАВДАННЯ “ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СФЕРИ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ”
ЗАВДАННЯ “СТВОРЕННЯ НАЛЕЖНИХ УМОВ ДЛЯ БЕЗПЕЧНОГО СПОЖИВАННЯ”
ЗАВДАННЯ “СТВОРЕННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ”
ЗАВДАННЯ “СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА”
ЗАВДАННЯ

“РОЗБУДОВА
СУЧАСНОЇ
ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ”

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2.
економіки

СИСТЕМИ

СТРАТЕГІЧНОГО

ПЛАНУВАННЯ

Створення умов для підвищення технологічності

ЗАВДАННЯ “ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
ТА РОЗВИТКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ КОНКУРЕНТНИХ ВИРОБНИЦТВ”
ЗАВДАННЯ “РОЗВИТОК ЕКСПОРТУ ТА ВИВЕДЕННЯ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ ПРОДУКЦІЇ З ВИСОКОЮ
ЧАСТКОЮ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ”
ЗАВДАННЯ “РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ,
НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ
(ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ)
РОЗРОБОК,
НАРОЩЕННЯ
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ШЛЯХОМ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”
ЗАВДАННЯ “МОБІЛІЗАЦІЯ ДОДАТКОВИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НА ОСНОВІ ЗАОХОЧЕННЯ
ІНВЕСТИЦІЙ”
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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. “СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО ДЛЯ БІЗНЕСУ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА”
ЗАВДАННЯ,

СПРЯМОВАНІ НА ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ЦІЛІ
ТА ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ЇХ ВИКОНАННЯ

Ціль 7.4. Українці отримують більше доходів
від управління державною власністю в
їх інтересах

Ціль 7.3. Українські працівники
мають легальну роботу та витрачають
менше часу на пошук нової легальної
роботи

Ціль Програми
Уряду

Найменування завдання
Створення
належних
умов для ведення бізнесу
(ЦСР 8.6)

Підвищення
рівня
зайнятості
населення
(ЦСР 8.3)*

Активізація
приватизації

процесів

Зміна
системи
державного управління
підприємствами

1. “СТВОРЕННЯ

Найменування показника результату, якого
маємо досягнути, одиниця виміру
місце України у рейтингу легкості ведення
бізнесу (Doing business), місце
(ЦСР 8.6.4)
кількість зайнятих у МСП, млн. чол.
(ЦСР 8.6.1)
частка МСП у доданій вартості (за
витратами виробництва), % до загальної
суми
(ЦСР 8.6.2)
середній строк пошуку нової легальної
роботи, місяців
рівень безробіття населення працездатного
віку, %
рівень зайнятості населення працездатного
віку, %
надходження коштів до Державного
бюджету України від приватизації, млрд.
грн.
збільшення рентабельності активів (RoA)
державних підприємств, %
зменшення частки держави в економіці, %
надходження до Державного бюджету
України
коштів
від
сплати
дивідендів/частини
чистого
прибутку
господарськими
товариствами,
у
статутному капіталі яких є корпоративні
права держави, млрд. грн.
кількість об’єктів державної власності, що
входять до сфери управління Мінекономіки
переданих органам приватизації, од.
кількість
ліквідованих
державних
підприємств, що входять до сфери
управління Мінекономіки, од.

СПРИЯТЛИВОГО ДЛЯ БІЗНЕСУ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА”,

2018 рік
(звіт)
71/190

2019 рік
(план)
35

2020 рік
(план)
30

2021 рік
(план)
28

2022 рік
(план)
28

2023 рік
(план)
27

2024 рік
(план)
26

6,95

6,8

7,0

7,2

8,0

9,0

9,3

66,9

68

70

72

72,5

73

74

х

х

9,1

8,9

7,6

6,9

6,2

5,5

до 5

66,1

66,2

68,2

69,2

70,2

70,9

понад 70

0,3

17,1

17,1

0,5

період реалізації завдання –
до 2022 року

2,1

2,2

2,7

3,3

3,9

4,4

до 5

8,9
32,1

8,8
15,17

8,2
2,62

7,1
2,68

6,4
2,48

5,6
х

до 5
х

10

24

27

15

2

2

2

3

4

6

7

8

8

8

до 2 місяців протягом п’яти років
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Ціль Програми
Уряду

Найменування завдання

Ціль 7.7.
Ціль 7.2.
Ціль 7.1. Українці
6.1. Українці живуть в державі, Українці
Українські
Ціль 7.5. Українці не
захищені не втрачають від
яка передбачувано
споживачі
переплачують за послуги
заборони
від
розпоряджається публічними
отримують та товари, що придбає в їх
розпоряджатися
зловживань
фінансами
безпечні товари
інтересах держава
своїм майном
монопота послуги
лістів

Забезпечення
сталого
розвитку
сфери
публічних закупівель

Створення
належних
умов для безпечного
споживання

Створення ринку землі

Найменування показника результату, якого
маємо досягнути, одиниця виміру
підвищення
ефективності
публічних
закупівель, %
економія бюджетних коштів для замовників
в
інтересах
яких
централізовано
здійснюються закупівлі, %
підвищення середнього показника участі в
закупівлях, учасник
зменшення частки відмінених процедур
закупівлі (визнання їх такими, що не
відбулися), %
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
втрати від обмежень прав розпоряджатися
своєю власністю, %

ціна,
яку
українець
отримує
за
розпорядження
своєю
власністю,
є
максимально близькою до ринкової, але,
крім виключних випадків, ніколи не
становить менше 90 % ринкової
Сприяння
розвитку зниження індексу Герфіндаля-Гіршмана
(в 5-ти найбільших галузях), в рази
конкурентного
середовища
Розбудова
сучасної
системи
державного
стратегічного
планування
розвитку
економіки

кількість проведених оцінок стану поточної
економічної ситуації макрофінансових та
соціально-економічних
показників
розвитку України із зазначенням основних
чинників, що впливають на їх формування,
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.

2018 рік
(звіт)

2019 рік
(план)

2020 рік
(план)

2021 рік
(план)

14

15

20

15

2,67

2,9

3

2,45

40,9

20

18

18

45

45

45

45

40

35

до 30

66

66

66

66

60

55

до 50

100

100

90

80

70

65

60

0

0

70

75

80

85

90

х

2022 рік
(план)

2023 рік
(план)

2024 рік
(план)
на 20

період реалізації завдання –
до 2022 року

динамічний ряд буде визначений після розроблення та впровадження
в практику розрахунку відповідного індексу

2

103

100

до 50

до 50

до 50

до 50

до 50

x

15

до 100

до 100

до 100

до 100

до 100

6

3

3

3

3

3

3

*виконання завдань почнеться після набрання чинності законодавчими актами в частині перерозподілу повноважень і функцій центральних органів виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної
політики у сфері праці, зайнятості населення, трудової міграції, трудових відносин, соціального діалогу, промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного
гірничого нагляду, здійснення державного нагляду та контролю за додержанням вимог законодавства про працю та зайнятість населення.

7
ЗАХОДИ, ЯКІ СПРЯМОВАНІ НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ЦІЛІ 1“СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО ДЛЯ БІЗНЕСУ
ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА”
№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

Відповідальний виконавець

СТВОРЕННЯ НАЛЕЖНИХ УМОВ ДЛЯ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ
(Ціль 7.3. Українські працівники мають легальну роботу та витрачають менше часу на пошук нової легальної роботи)
1.

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

Розпорядження Кабінету Міністрів
України “Деякі питання реалізації
Стратегії розвитку малого і середнього
підприємництва в Україні на період до
2020 року” від 10.05.2018 № 292
Положення про Мінекономіки

грудень
2020 року

Нормативно-правові акти Департамент регуляторної
політики та підприємництва

2.

Підготовка аналітичного огляду “Місце України у Розпорядження Кабінету Міністрів
рейтингу Світового банку “Doing Business”
України “Про затвердження плану дій
щодо імплементації кращих практик
якісного та ефективного регулювання,
відображених Групою Світового банку
у методології рейтингу “Ведення
бізнесу” від 16.12.2015 № 1406

листопад
2020 року

Інформаційно-аналітичні Департамент регуляторної
матеріали
політики та підприємництва

3.

Формування інфраструктури підтримки малого і Розпорядження Кабінету Міністрів
середнього підприємництва
України “Деякі питання реалізації
Стратегії розвитку малого і середнього
підприємництва в Україні на період до
2020 року” від 10.05.2018 № 292

грудень
2020 року

Методичні рекомендації Департамент регуляторної
щодо відкриття центрів політики та підприємництва
підтримки
підприємництва

4.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів
України проекту Закону України “Про внесення
змін до Закону України “Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності”

Розпорядження Кабінету Міністрів
України “Про схвалення Стратегії
реформування системи державного
нагляду (контролю)” від 18.12.2017
№ 1020

грудень
2020 року

Законопроект
Департамент регуляторної
(подано до Верховної Ради політики та підприємництва
України)

5.

Забезпечення функціонування інформаційних Закон України “Про державний
систем державного ринкового нагляду
ринковий нагляд і контроль нехарчової
продукції” від 02.12.2010 № 2735-VI
Закон
України
“Про
загальну
безпечність нехарчової продукції”
від 02.12.2010 № 2736-VI

грудень
2020 року

Інформаційний ресурс

Департамент регуляторної
політики та підприємництва
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№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

Відповідальний виконавець

Розпорядження Кабінету Міністрів
України “Про затвердження плану
заходів
з
реалізації
Концепції
державної політики у сфері захисту
прав споживачів на період до
2020 року” від 27.12.2017 № 983
Розпорядження Кабінету Міністрів
України “Про схвалення Стратегії
розвитку
системи
технічного
регулювання на період до 2020 року”
від 19.08.2015 № 844
6.

Подання в установленому порядку на розгляд
Кабінету Міністрів України за результатами
офіційного
оцінювання,
проведеного
Європейською Комісією, у разі потреби пропозицій
щодо внесення змін до Закону України “Про захист
прав споживачів”

Розпорядження Кабінету Міністрів
України “Про затвердження плану
заходів
з
реалізації
Концепції
державної політики у сфері захисту
прав споживачів на період до
2020 року” від 27.12.2017 № 983

грудень
2020 року

Законопроект
Департамент регуляторної
(подано до Верховної Ради політики та підприємництва
України)

7.

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Постанова Кабінету Міністрів України
Міністрів
України
законопроекту
про “Про виконання Угоди про асоціацію
співробітництво у сфері захисту прав споживачів між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами, з іншої
сторони” від 25.10.2017 № 1106
Наказ
Мінекономрозвитку
“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 державамичленами,
з
іншої
сторони”
від 21.08.2018 № 1157

грудень
2020 року

Законопроект
Департамент регуляторної
(подано до Верховної Ради політики та підприємництва
України)

8.

Диверсифікація
сільської
економіки
через Положення про Мінекономіки
унормування діяльності суб’єктів х надання послуг

грудень
2020 року

Нормативно-правовий акт

Департамент сільського
розвитку

9
№
з/п

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

Закон України “Про основні принципи
та вимоги до органічного виробництва,
обігу та маркування органічної
продукції” від 10.07.2018 № 2496-VIII

червень
2020 року

Нормативно-правовий акт

Департамент сільського
розвитку

10. Затвердження Порядку сертифікації органічного Закон України “Про основні принципи
виробництва та/або обігу органічної продукції
та вимоги до органічного виробництва,
обігу та маркування органічної
продукції” від 10.07.2018 № 2496-VIII

червень
2020 року

Нормативно-правовий акт

Департамент сільського
розвитку

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Відповідальний виконавець

з розміщення та харчування на базі сільських
домогосподарств
9.

Запровадження Державного реєстру операторів, що
здійснюють виробництво продукції відповідно до
вимог законодавства у сфері органічного
виробництва, обігу та маркування органічної
продукції,
Державного
реєстру
органів
сертифікації у сфері органічного виробництва та
обігу органічної та Державного реєстру
органічного насіння і садивного матеріалу

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ*
(Ціль 7.3. Українські працівники мають легальну роботу та витрачають менше часу на пошук нової легальної роботи)
11. Створення таргетовнаної Державної
зайнятості, шляхом:
розроблення концепції реформування
зайнятості

служби Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
служби Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ

січень
2020 року

Нормативно-правові акти

12. внесення
змін
до
Порядку
надання
територіальними органами центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері зайнятості населення та трудової міграції,
послуг з професійної орієнтації осіб

Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ

січень
2020 року

Нормативно-правові акти

13. запровадження профайлінгу працівників, що
планують вивільнюватись з моменту подачі форми
4 ПН, а не з моменти постановки на облік в центр
зайнятості

Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ

січень
2020 року

Нормативно-правові акти

14. створення центральної бази вакансій у співпраці Постанова Верховної Ради України
держави та комерційних компаній за принципами “Про Програму діяльності Кабінету
системи ProZorro
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ

грудень
2020 року

Нормативно-правові акти

10
№
ЗАВДАННЯ / Захід
Підстави для виконання заходу
з/п
15. Внесення змін до методики, яка визначає вимоги до Постанова Верховної Ради України
закладів які можуть співпрацювати з Службою “Про Програму діяльності Кабінету
зайнятості
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ

Строк
виконання
грудень
2020 року

Форма завершення
Відповідальний виконавець
заходу
Нормативно-правові акти

16. Розробка, спільно з Державною службою
зайнятості, кейсів для потенційних підприємців (з
урахуванням ресурсного потенціалу сільської
території), на реалізацію яких пріоритетно
спрямовуватимуться бюджетні кошти

Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ

грудень
2020 року

Інформаційний ресурс

Департамент сільського
розвитку

17. Створення робочих місць шляхом розвитку малого
та середнього бізнесу через надання дешевих
кредитів за механізмом часткового гарантування та
страхування ризику для банків допомоги, сприяння
в отриманні кредитів та створення навчальних
програм для нових підприємців. Спрощення
реєстрації особистих селянських господарств як
суб’єктів господарювання та отримання необхідної
дозвільної документації для введення в обіг
сільськогосподарської продукції

Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ

грудень
2020 року

Нормативно- правові акти

Департамент сільського
розвитку

АКТИВІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ПРИВАТИЗАЦІЇ
(Ціль 7.4. Українці отримують більше доходів від управління державною власністю в їх інтересах)
18. Створення законодавчих умов для корпоратизації Постанова Верховної Ради України
підприємств оборонно-промислового комплексу
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ

квітень
2020 року

Законопроект
(подано до Верховної Ради
України)

Департамент публічної
власності

19. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів
України проекту Закону України щодо переліку
об’єктів права державної власності, що не
підлягають приватизації

Закон України “Про визнання такими,
що втратив чинність, Закону України
“Про перелік об’єктів права державної
власності,
що
не
підлягають
приватизації” від 02.10.2019 № 145-ІХ
Положення про Мінекономіки

січень
2020 року

Законопроект
(подано до Верховної Ради
України)

Департамент публічної
власності

підприємств Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ

грудень
2020 року

Завершення аукціону з
продажу

Департамент публічної
власності

20. Зменшення
шляхом:

кількості

державних

11
№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

Відповідальний виконавець

грудень
2020 року

Завершення аукціону з
продажу

Департамент публічної
власності

- реалізації 300 єдиних майнових комплексів
(ЄМК) державних підприємств та державних
пакетів акцій малої приватизації
21. Створення умов для
підприємств, а саме:
- проведення аукціонів
великої приватизації

приватизації
з

продажу

великих Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
5 об’єктів Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ

22. Забезпечення оптимізації активів державних
підприємств, які використовуються неефективно,
або не за призначенням шляхом:
- впровадження нової прозорої процедури оренди
державного та комунального майна, що має
привести до збільшення доходів від оренди до
2 млрд. грн в 2020 році;
- проведення інвентаризації та виокремлення
3 млрд. грн балансової вартості непрофільних
активів підприємств державної власності та їх
реалізацію через Прозорро.Продажі

Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ

Департамент публічної
власності
березень
2020 року,

Нормативно-правові акти

березень
2020 року

Нормативно-правові акти

ЗМІНА СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
(Ціль 7.4. Українці отримують більше доходів від управління державною власністю в їх інтересах)
23. Розроблення та подання на розгляд Кабінету
Міністрів України законопроекту про внесення
змін до деяких законодавчих актів щодо оновлення
Основних засад здійснення державної власності,
законодавства про корпоративне управління та
законодавче врегулювання питань володіння,
користування та розпорядження державним
майном (у т. ч. вирішення питання процедур
продажу, оренди та списання майна підприємств,
якими володіє держава, а також наділення
повноцінними
повноваженнями
та
відповідальністю
наглядових
рад
таких
підприємств)

Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ
Положення про Мінекономіки

березень
2020 року

Законопроект
(подано до Верховної Ради
України)

Департамент публічної
власності
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№
ЗАВДАННЯ / Захід
Підстави для виконання заходу
з/п
24. Створення Фонду національного багатства (ФНБ), Постанова Верховної Ради України
затвердження його політики власності, системи “Про Програму діяльності Кабінету
корпоративного управління та статуту
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ
Положення про Мінекономіки

Строк
виконання
грудень
2020 року

Форма завершення
Відповідальний виконавець
заходу
Нормативно-правової акт
Департамент публічної
власності

25. Здійснення передачі до ФНБ суспільно важливих Постанова Верховної Ради України
підприємств (некорпоратизовані підприємства), “Про Програму діяльності Кабінету
якими володіє держава
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ
Положення про Мінекономіки

грудень
2020 року

Нормативно-правової акт

Департамент публічної
власності

26. Розроблення та подання на розгляд Кабінету
Міністрів України довгострокової стратегії
управління державними активами у володінні ФНБ
(включаючи політики власності для кожного із
підприємств ФНБ)

Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ
Положення про Мінекономіки

травень
2020 року

Нормативно-правові акти

Департамент публічної
власності

27. Приведення структури корпоративного управління
підприємств у відповідність до законодавства про
ФНБ (у т. ч. створення, зміна або затвердження
існуючих органів управління та їх складу)

Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ
Положення про Мінекономіки

грудень
2020року

Нормативно-правові акти

Департамент публічної
власності

28. Затвердження переліку інших державних активів
(нерухомості, землі, інфраструктури), якими
володітиме держава та які повинні бути передані до
ФНБ

Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ
Положення про Мінекономіки

грудень
2020 року

Нормативно-правові акти

Департамент публічної
власності

29. Передача державних активів (нерухомості, землі, Постанова Верховної Ради України
інфраструктури) до ФНБ
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ
Положення про Мінекономіки

грудень
2020 року

Нормативно-правові акти

Департамент публічної
власності

30. Здійснення
передачі
державних
активів
(нерухомості, землі, інфраструктури), якими надалі
володітиме держава, відповідно до затвердженого
переліку до ФНБ

грудень
2020 року

Нормативно-правової акт

Департамент публічної
власності

Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ

13
№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

Відповідальний виконавець

Положення про Мінекономіки
31. Проведення щорічного моніторингу результатів
діяльності ФНБ із коригуванням у разі необхідності
Основних засад здійснення державної власності та
законодавчої бази, а також передачею окремих
підприємств чи інших активів ФНБ на
приватизацію

Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ
Положення про Мінекономіки

грудень
2020року

Інформаційно-аналітичні
матеріали

Департамент публічної
власності

32. Визначення основних засад політики власності
щодо особливо важливих для економіки державних
підприємств (крім НАК “Нафтогаз України”),
органом управління яких є Мінекономіки

Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ

грудень
2020 року

Нормативно-правовий акт

Департамент публічної
власності

33. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів Положення про Мінекономіки
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

квітень
2020 року

Нормативно-правовий акт

Департамент публічної
власності

34. Проведення єдиного моніторингу ефективності Положення про Мінекономіки
управління об’єктами державної власності, в тому
числі корпоративними правами держави

лютий,
липень,
серпень,
листопад
2020 року

Інформаційно-аналітичні
матеріали

Департамент публічної
власності

35. Розгляд та погодження річних фінансових планів Положення про Мінекономіки
державних 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

грудень
2020 року

Нормативно-правові акти

Департамент публічної
власності
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№
ЗАВДАННЯ / Захід
з/п
36. Здійснення передачі державних підприємств із
сфери управління Мінекономіки до сфери
управління Фонду державного майна з метою їх
подальшої приватизації

Підстави для виконання заходу
Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ

37. Забезпечення процедури ліквідації об’єктів Положення про Мінекономіки
державної власності, уповноваженим органом
управління якими є Мінекономіки

Строк
виконання
грудень
2020 року

грудень
2020 року

Форма завершення
Відповідальний виконавець
заходу
Акти прийому-передачі
Департамент фінансовогосподарської діяльності

Організаційно-розпорядчі
документи

Департамент фінансовогосподарської діяльності

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СФЕРИ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
(Ціль 7.5. Українці не переплачують за послуги та товари, що придбає в їх інтересах держава)
38. Професіоналізація сфери публічних закупівель
шляхом переходу на формат професійних
закупівельників, та/або використання послуг
централізованих закупівельних організацій

Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ

січень
2020 року

Нормативно-правові акти

Департамент сфери
публічних закупівель

39. Здійснення інтеграції електронної системи
закупівель “ProZorro” з іншими державними
електронними системами та реєстрами шляхом
розроблення та прийняття нормативно-правового
акту щодо обмину з обраним переліком реєстрів

Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ

грудень
2020 року

Нормативно-правовий акт

Департамент сфери
публічних закупівель

40. Розроблення функціоналу інтеграції електронної
системи закупівель з зовнішніми ресурсами для
можливості подачі громадськими організаціями
онлайн-звернень щодо виявлених порушень в
електронній системі закупівель до контролюючих
та правоохоронних органів

Розпорядження Кабінету Міністрів
України “Про затвердження плану дій
із
впровадження
Ініціативи
“Партнерство
“Відкритий
Уряд”
у 2018-2020 роках” від 18.12.2018
№ 1088

серпень
2020 року

Інформаційний ресурс
(у разі отримання
фінансування)

Департамент сфери
публічних закупівель

електронної
тендерної Постанова Верховної Ради України
складі електронної системи “Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ

грудень
2020 року

Організаційно-розпорядчі
документи

Департамент сфери
публічних закупівель

42. Запровадження в електронній системі закупівель Постанова Верховної Ради України
механізму електронних каталогів для здійснення “Про Програму діяльності Кабінету
закупівель товарів
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ

квітень
2020 року

Організаційно-розпорядчі
документи

Департамент сфери
публічних закупівель

43. Створення механізму укладання договорів у Постанова Верховної Ради України
електронному вигляді
“Про Програму діяльності Кабінету

грудень
2020року

Організаційно-розпорядчі
документи

Департамент сфери
публічних закупівель

41. Запровадження
документації у
закупівель

15
№
з/п

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

Відповідальний виконавець

44. Запровадження електронної оплати за договорами Постанова Верховної Ради України
(е-payment)
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ

грудень
2020 року

Організаційно-розпорядчі
документи

Департамент сфери
публічних закупівель

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

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

січень,
липень
2020 року

Звіти

Департамент сфери
публічних закупівель

46. Участь України у роботі Комітету СОТ з питань Постанова Кабінету Міністрів України
державних закупівель
“Про виконання Угоди про асоціацію
між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами, з іншої
сторони” від 25.10.2017 № 1106
Розпорядження Кабінету Міністрів
України “Про Стратегію реформування

І квартал,
ІІ квартал,
ІV квартал
2020 року

Звіти
(за умови участі у
переговорному процесі)

Департамент сфери
публічних закупівель

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ
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№
з/п

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

47. Головування у Робочій Програмі Комітету СОТ з Положення про Мінекономіки
питань державних закупівель “Зі збору та звітності
статистичних даних” (Work Programme on
collection and reporting of statistical data)

І квартал,
ІІ квартал,
ІV квартал
2020 року

Звіти
(за умови участі у
переговорному процесі)

Департамент сфери
публічних закупівель

48. Гармонізація законодавства України у сфері
закупівель до стандартів ЄС (виконання ІІІ-V
етапів Стратегії розвитку системи публічних
закупівель (“дорожньої карти”)

грудень
2020 року

Нормативно-правові акти

Департамент сфери
публічних закупівель

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Відповідальний виконавець

системи
публічних
закупівель
(“дорожню карту”)” від 24.02.2016
№ 175
Наказ
Мінекономрозвитку
“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 державамичленами,
з
іншої
сторони”
від 21.08.2018 № 1157
Положення про Мінекономіки

Розпорядження Кабінету Міністрів
України “Про Стратегію реформування
системи
публічних
закупівель
(“дорожню карту”)” від 24.02.2016
№ 175

СТВОРЕННЯ НАЛЕЖНИХ УМОВ ДЛЯ БЕЗПЕЧНОГО СПОЖИВАННЯ
(Ціль 7.2. Українські споживачі отримують безпечні товари та послуги)
49. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів Постанова Верховної Ради України
України проекту Закону України про внесення змін “Про Програму діяльності Кабінету
до Закону України “Про ветеринарну медицину” Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ
Положення про Мінекономіки

липень
2020 року

Законопроект
(подано до Верховної Ради
України)

Департамент безпечності
та якості харчової
продукції

50. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів Постанова Верховної Ради України
України проекту Закону України “Про захист “Про Програму діяльності Кабінету
рослин”
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ
Положення про Мінекономіки

жовтень
2020 року

Законопроект
(подано до Верховної Ради
України)

Департамент безпечності
та якості харчової
продукції

17
№
ЗАВДАННЯ / Захід
Підстави для виконання заходу
з/п
51. Посилення відповідальності за порушення вимог Постанова Верховної Ради України
законодавства та введення в оману споживача
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ

Строк
виконання
червень
2020 року

Форма завершення
Відповідальний виконавець
заходу
Інформаційно-аналітичні Департамент безпечності
та якості харчової
матеріали
продукції

52. Здійснення заходів щодо запобігання та зниження Указ Президента України “Про
рівня харчових отруєнь серед дітей
невідкладні заходи з проведення
реформ та зміцнення держави”
від 08.11.2019 № 837/2019

травень
2020 року

Інформаційно-аналітичні
матеріали

Департамент безпечності
та якості харчової
продукції

53. Запровадження
системи
моніторингу Постанова Верховної Ради України
постачальників харчової продукції до шкільних та “Про Програму діяльності Кабінету
дошкільних навчальних закладів
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ

червень
2020 року

Інформаційно-аналітичні
матеріали

Департамент безпечності
та якості харчової
продукції

54. Здійснення заходів державного контролю за Постанова Верховної Ради України
виробництвом та реалізацією харчових продуктів “Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ

грудень
2020 року

Інформаційно-аналітичні
матеріали

Департамент безпечності
та якості харчової
продукції

55. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів
України проекту Закону України про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо
захисту прав споживачів

Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ

грудень
2020 року

Законопроект
Департамент регуляторної
(подано до Верховної Ради політики та підприємництва
України)

56. Здійснення заходів щодо підвищення правової
обізнаності споживачів у сфері:
безпечності та якості харчових продуктів;
захисту прав споживачів

Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ

грудень
2020 року

57. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів
України проекту Закону України “Про вимоги до
матеріалів та предметів, що контактують з
харчовими продуктами”

Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ
Постанова Кабінету Міністрів України
“Про виконання Угоди про асоціацію
між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і

вересень
2020 року

Департамент безпечності
та якості харчової
продукції
Департамент регуляторної
політики та
підприємництва
Законопроект
Департамент безпечності та
(подано до Верховної Ради якості харчової продукції
України)
Інформаційно-аналітичні
матеріали

18
№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

Відповідальний виконавець

їхніми державами-членами, з іншої
сторони” від 25.10.2017 № 1106
58. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів
України проекту Закону України “Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо
харчових продуктів та інших об’єктів санітарних
заходів”

Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ
Постанова Кабінету Міністрів України
“Про виконання Угоди про асоціацію
між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами, з іншої
сторони” від 25.10.2017 № 1106

вересень
2020 року

Законопроект
Департамент безпечності та
(подано до Верховної Ради якості харчової продукції
України)

59. Розроблення та затвердження проекту наказу
Мінекономіки “Про затвердження Порядку та
спеціальних вимог до маркування певних харчових
продуктів, для яких обов’язковим є зазначення
країни походження або місця походження”

Закон України “Про інформацію для
споживачів щодо харчових продуктів”
від 06.12.2018 № 2639-VIII
Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ
Постанова Кабінету Міністрів України
“Про виконання Угоди про асоціацію
між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами, з іншої
сторони” від 25.10.2017 № 1106

червень
2020 року

60. Розроблення та затвердження нормативноправових актів щодо врегулювання вимог
харчового законодавства до дрібнотоварних
промислових виробників харчових продуктів

Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ
Положення про Мінекономіки

листопад
2020 року

Нормативно-правові акти Департамент безпечності та
якості харчової продукції

61. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів Постанова Верховної Ради України
України проекту Закону України “Про скасування “Про Програму діяльності Кабінету
мораторію на проведення органами і посадовими
особами, уповноваженими законами здійснювати

березень
2020 року

Законопроект
Департамент регуляторної
(подано до Верховної Ради політики та підприємництва
України)

Наказ

Департамент безпечності та
якості харчової продукції

19
№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

грудень
2020 року

Нормативно-правові акти

Відповідальний виконавець

державний нагляд (контроль) у сфері господарської Міністрів України” від 04.10.2019
діяльності, планових та позапланових перевірок № 188-ІХ
суб’єктів господарювання, що здійснюють
діяльність у період та на території проведення
антитерористичної операції”
62. Збереження локальних екосистем через посилення Розпорядження Кабінету Міністрів
потенціалу адаптації сільських домогосподарств до України “Про затвердження плану
зміни клімату
заходів щодо виконання Концепції
реалізації державної політики у сфері
зміни клімату на період до 2030 року”
від 06.12.2017 № 878

Департамент сільського
розвитку

СТВОРЕННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ
(Ціль 7.1. Українці не втрачають від заборони розпоряджатися своїм майном)
63. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів
України проектів актів щодо удосконалення
інструментів фінансової підтримки фермерських
господарств
та
створених
ними
сільськогосподарських кооперативів, в тому числі
через унормування діяльності представницьких
органів

Указ Президента України “Про
невідкладні заходи з проведення
реформ та зміцнення держави”
від 08.11.2019 № 837/2019

березень
2020 року

Нормативно-правові акти

Департамент сільського
розвитку

64. Оптимізація та дерегуляція функцій у сфері Постанова Верховної Ради України
земельних відносин
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ

грудень
2020 року

Нормативно-правові акти

Департамент аграрної
політики

65. Забезпечення перенесення до 2021 року до
Державного земельного кадастру відомостей про
земельні ділянки, обмеження (обтяження) у їх
використанні до 1 січня 2013 року у Державному
реєстрі земель

Указ Президента України “Про заходи
щодо
протидії
рейдерству”
від 22.07.2019 № 542/2019
Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ

грудень
2020 року

Інформаційний ресурс

Департамент аграрної
політики

66. Запровадження відкритої системи моніторингу Постанова Верховної Ради України
операції купівлі-продажу сільськогосподарських “Про Програму діяльності Кабінету
земель
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ

серпень
2020 року

Інформаційний ресурс

Департамент аграрної
політики

20
№
ЗАВДАННЯ / Захід
з/п
67. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів
України проекту постанови “Про затвердження
порядку використання коштів по здешевленню
кредитів
сільськогосподарським
товаровиробникам
для
купівлі
земель
сільськогосподарського призначення”

Підстави для виконання заходу
Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ
Розпорядження Кабінету Міністрів
України
“Про
схвалення
концептуальних напрямів здешевлення
кредитів
сільськогосподарським
товаровиробникам для купівлі земель
сільськогосподарського призначення”
від 29.09.2019 № 882

Строк
виконання
вересень
2020 року

Форма завершення
Відповідальний виконавець
заходу
Департамент аграрної
Нормативно-правовий акт
політики

68. Запровадження
системи
адміністрування Указ Президента України “Про
державної підтримки аграрної сфери
невідкладні заходи з проведення
реформ та зміцнення держави”
від 08.11.2019 № 837/2019
Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ

березень
2020 року

Законопроект
(подано до Верховної Ради
України)

Департамент сільського
розвитку

69. Розробка та впровадження системи обліку
виробників
сільськогосподарської
продукції
(створення пілотного електронного фермерського
реєстру)

Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ

березень
2020 року

Інформаційний ресурс

Департамент сільського
розвитку

70. Підвищення рівня обізнаності, вмінь, інформації та Постанова Верховної Ради України
знань сільського населення
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ

березень
2020 року

Інформаційний ресурс

Департамент сільського
розвитку

71. Розроблення моделей функціонування системи Постанова Верховної Ради України
дорадництва
з
урахуванням
реформи
з “Про Програму діяльності Кабінету
децентралізації
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ
Постанова Кабінету Міністрів України
“Про виконання Угоди про асоціацію
між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і

грудень
2020 року

Нормативно-правові акти

Департамент сільського
розвитку

21
№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

Відповідальний виконавець

їхніми державами-членами, з іншої
сторони” від 25.10.2017 № 1106
СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА
(Ціль 7.7. Українці захищені від зловживань монополістів)
72. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів Указ Президента України “Про
України
проекту
Закону
України
“Про невідкладні заходи з проведення
конкуренційно-антимонопольну реформу”
реформ та зміцнення держави”
від 08.11.2019 № 837/2019
Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ
Положення про Мінекономіки

березень
2020 року

Законопроект
Департамент конкурентної
(подано до Верховної Ради
політики
України)

73. Розроблення умов та процедури застосування Указ Президента України “Про
примусового поділу
невідкладні заходи з проведення
реформ та зміцнення держави”
від 08.11.2019 № 837/2019
Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ
Положення про Мінекономіки

грудень
2020 року

Нормативно-правовий акт Департамент конкурентної
політики

74. Розроблення та впровадження Індексу моніторингу
стану конкуренції на ринках ключових галузей
економіки, до якого входитиме Індекс ГерфіндаляГіршмана

Указ Президента України “Про
невідкладні заходи з проведення
реформ та зміцнення держави”
від 08.11.2019 № 837/2019
Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ
Положення про Мінекономіки

грудень
2020 року

Нормативно-правовий акт Департамент конкурентної
політики

75. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів Указ Президента України “Про
України проекту Концепції державної політики невідкладні заходи з проведення
розвитку та захисту економічної конкуренції в

червень
2020 року

Нормативно-правовий акт Департамент конкурентної
політики

22
№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

Відповідальний виконавець

Україні по досягненню мети сталого економічного реформ та зміцнення держави”
розвитку та суспільного добробуту
від 08.11.2019 № 837/2019
Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ
Положення про Мінекономіки
76. Усунення існуючих бар’єрів на найбільш важливих
ринках з урахуванням результатів досліджень,
отриманих від Антимонопольного комітету
України, щодо стану зазначених ринків та бар’єрів,
які на них існують

Указ Президента України “Про
невідкладні заходи з проведення
реформ та зміцнення держави”
від 08.11.2019 № 837/2019
Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ
Положення про Мінекономіки

грудень
2020 року

Нормативно-правовий акт Департамент конкурентної
політики

77. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів
України проекту акту щодо затвердження порядку
запровадження державного регулювання цін на
товари суб’єктів господарювання, які порушують
вимоги законодавства про захист економічної
конкуренції

Закон
України
“Про
ціни
і
ціноутворення” від 21.07.2012 № 5007VI
Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ
Положення про Мінекономіки

грудень
2020 року

Нормативно-правовий акт Департамент конкурентної
політики

78. Розроблення та затвердження наказу Мінекономіки
“Про затвердження уніфікованої форми акта,
складеного за результатами проведення планової
(позапланової)
перевірки
за
дотриманням
суб’єктом господарювання вимог законодавства у
сфері формування, встановлення та застосування
державних регульованих цін”

Закон
України
“Про
ціни
і
ціноутворення” від 21.07.2012 № 5007VI
Закон України “Про основні засади
державного нагляду (контролю) у
сфері
господарської
діяльності”
від 05.04.2007 № 877-V
Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
методик
розроблення критеріїв, за якими
оцінюється
ступінь
ризику
від

грудень
2020 року

Нормативно-правовий акт Департамент конкурентної
політики

23
№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

Відповідальний виконавець

провадження господарської діяльності
та
визначається
періодичність
проведення
планових
заходів
державного нагляду (контролю), а
також уніфікованих форм актів, що
складаються
за
результатами
проведення планових (позапланових)
заходів
державного
нагляду
(контролю)” від 10.05.2018 № 342
Положення про Мінекономіки
РОЗБУДОВА СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
(Ціль 6.1. Українці живуть в державі, яка передбачувано розпоряджається публічними фінансами)
79. Подання Кабінетові Міністрів України проекту Ініціативний
Закону України “Про державне стратегічне
планування”

березень
2020 року

Законопроект
Департамент стратегічного
(подано до Верховної Ради
планування та
України)
макроекономічного
прогнозування

80. Зміни до процесу прогнозування

Закон
України
“Про
державне у тримісячний Нормативно-правові акти Департамент стратегічного
прогнозування та розроблення програм строк після
планування та
економічного і соціального розвитку
прийняття
макроекономічного
України” від 23.03.2000 № 1602-III
проекту Закону
прогнозування
України
Бюджетний
кодекс
України
“Про державне
від 08.07.2010 № 2456-VI
стратегічне
Постанова Кабінету Міністрів України
планування”
“Про розроблення прогнозних і
програмних документів економічного і
соціального розвитку та складання
проектів Бюджетної декларації та
державного бюджету” від 26.04.2003
№ 621
Положення про Мінекономіки

81. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів
України проекту Прогнозу економічного і
соціального розвитку України на наступний та два
подальші роки

Закон
України
“Про
державне
прогнозування та розроблення програм
економічного і соціального розвитку
України” від 23.03.2000 № 1602-III

травень
2020 року,
вересень
2020 року

Нормативно-правовий акт Департамент стратегічного
планування та
макроекономічного
прогнозування

24
№
з/п

Строк
виконання
Бюджетний
кодекс
України
(у разі
від 08.07.2010 № 2456-VI
необхідності)
Постанова Кабінету Міністрів України
“Про розроблення прогнозних і
програмних документів економічного і
соціального розвитку та складання
проектів Бюджетної декларації та
державного бюджету” від 26.04.2003
№ 621
Положення про Мінекономіки

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

82. Здійснення оцінки справдження припущень та
показників макроекономічного прогнозу під час
його перегляду та оприлюднення відповідних
висновків

83. Підготовка видання “Україна:
розвитку. Консенсус-прогноз”

Розпорядження Кабінету Міністрів щокварталу
України “Про затвердження плану (на 45-й день
заходів
з
реалізації
Стратегії
після його
реформування системи управління закінчення)
державними
фінансами у 2020 році
на 2017 - 2020 роки” від 24.05.2017
№ 415

перспективи Постанова Кабінету Міністрів України
“Про виконання Угоди про асоціацію
між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами, з іншої
сторони” від 25.10.2017 № 1106
Розпорядження Кабінету Міністрів
України “Про затвердження плану
заходів
з
реалізації
Стратегії
реформування системи управління
державними
фінансами
на 2017 - 2020 роки” від 24.05.2017
№ 415
Наказ
Мінекономрозвитку
“Про
виконання в Мінекономрозвитку плану
заходів з виконання Угоди про
асоціацію між Україною, з однієї
сторони, та Європейським Союзом,
Європейським
співтовариством
з

квітень,
вересень
2020 року

Форма завершення
заходу

Відповідальний виконавець

Інформаційно-аналітичні Департамент стратегічного
матеріали
планування та
макроекономічного
прогнозування

Інформаційно-аналітичні Департамент стратегічного
матеріали
планування та
макроекономічного
прогнозування

25
№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

Відповідальний виконавець

атомної енергії і їхніми державамичленами,
з
іншої
сторони”
від 21.08.2018 № 1157
Положення про Мінекономіки
84. Підготовка аналітичного огляду “Структурні Розпорядження Кабінету Міністрів
зрушення в економіці України за даними таблиць України “Про аналіз та прогнозування
“витрати-випуск” (міжгалузевого балансу)”
показників таблиць “витрати-випуск”
(міжгалузевого
балансу)”
від 04.08.2003 № 557
Положення про Мінекономіки

листопад
2020 року

Інформаційно-аналітичні Департамент стратегічного
матеріали
планування та
макроекономічного
прогнозування

85.

Оцінка стану поточної економічної ситуації в Положення про Мінекономіки
Україні із зазначенням основних чинників, що
впливають на їх формування

щомісячно
у 2020 році

Інформаційно-аналітичні Департамент стратегічного
матеріали
планування та
макроекономічного
прогнозування

86.

Висновки за результатами опрацювання проектів Закон
України
“Про
державне
актів на предмет впливу реалізації актів на прогнозування та розроблення програм
показники економічного і соціального розвитку
економічного і соціального розвитку
України” від 23.03.2000 № 1602-III
Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Регламенту
Кабінету
Міністрів
України”
від 18.07.2007 № 950
Положення про Мінекономіки

грудень
2020 року

Інформаційно-аналітичні Департамент стратегічного
матеріали
планування та
макроекономічного
прогнозування

87.

Підготовка прогнозно-аналітичних матеріалів Положення про Мінекономіки
щодо окремих питань соціально-економічного
розвитку

щомісячно
у 2020 році

Інформаційно-аналітичні Департамент стратегічного
матеріали
планування та
макроекономічного
прогнозування

88.

Актуалізація переліку державних цільових Закон України “Про державні цільові
грудень
програм, які поставлено на облік Мінекономіки
програми” від 18.03.2004 № 1621-IV
2020 року
(уразі
Постанова Кабінету Міністрів України
надходження
“Про
затвердження
Порядку
розроблення та виконання державних затверджених
цільових програм” від 31.01.2007 державних
цільових
№ 106
програм)

Накази

Департамент стратегічного
планування та
макроекономічного
прогнозування

26
№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

Відповідальний виконавець

Наказ
Мінекономіки
“Про
затвердження
Порядку
обліку
державних
цільових
програм”
від 31.07.2007 № 250 зареєстровано в
Мін’юсті 15.08.2007 за № 944/14211
89.

Моніторинг державних цільових програм

Закон України “Про державні цільові
програми” від 18.03.2004 № 1621-IV
Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Порядку
розроблення та виконання державних
цільових програм” від 31.01.2007
№ 106

березень
2020 року

Висновки
Департамент стратегічного
Інформаційно-аналітичні
планування та
матеріали
макроекономічного
прогнозування

90.

Формування операційної частини Стратегічного Бюджетний
кодекс
України
плану діяльності міністерства на наступний від 08.07.2010 № 2456-VI
плановий рік
Закон України “Про центральні органи
виконавчої влади” від 07.03.2011
№ 3166-VI
Закон України “Про державну службу”
від 10.12.2015 № 889-VIII
Постанова Кабінету Міністрів України
“Про розроблення прогнозних і
програмних документів економічного і
соціального розвитку та складання
проектів Бюджетної декларації та
державного бюджету” від 26.04.2003
№ 621

липень
2020 року

План

Департамент стратегічного
планування та
макроекономічного
прогнозування

91.

Підготовка Звіту про виконання Стратегічного Закон України “Про центральні органи
плану діяльності міністерства за 2019 рік
виконавчої влади” від 07.03.2011
№ 3166-VI
Закон України “Про державну службу”
від 10.12.2015 № 889-VIII
Наказ НАДС “Про затвердження
Типового
порядку
проведення
публічного звіту керівника органу

лютий
2020 року

Звіт

Департамент стратегічного
планування та
макроекономічного
прогнозування

27
№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу
виконавчої
№ 277

Моніторинг виконання
діяльності міністерства

93.

Координація
участі
виконавчої влади в
імплементації ЦСР

плану Ініціативний
Положення про Мінекономіки

94.

Підготовка Національного добровільного звіту
щодо прогресу України у досягненні ЦСР (для
представлення на засіданні Політичного форуму
високого рівня)

95.

Перегляд Методичних рекомендацій розрахунку Ініціативний
рівня тіньової економіки
Положення про Мінекономіки

96.

Підготовка аналітичного огляду
тіньової економіки в Україні”

97.

Підготовка
аналітичного
огляду
макроекономічної стійкості держави”

98.

Підготовка аналітичного огляду “Аналіз стану та Положення про Мінекономіки
тенденцій розвитку аграрного сектору економіки”

центральних
органів Ініціативний
процесах інкорпорації,

Оцінка стану продовольчої безпеки

Форма завершення
заходу

квітень,
липень,
жовтень
2020 року

Презентаційні матеріали

Департамент стратегічного
планування та
макроекономічного
прогнозування

грудень
2020 року

Протоколи

Департамент стратегічного
планування та
макроекономічного
прогнозування

липень
2020 року

Звіт

Департамент стратегічного
планування та
макроекономічного
прогнозування

червень
2020 року

Наказ

Департамент стратегічного
планування та
макроекономічного
прогнозування

Відповідальний виконавець

від 20.12.2016

92.

99.

Стратегічного

влади”

Строк
виконання

План
заходів
з
реалізації
домовленостей, досягнутих під час
офіційного візиту Президента України
В. О. Зеленського до США для участі у
заходах 74-ї сесії Генеральної Асамблеї
ООН (доручення Кабінету Міністрів
України від 18.10.2019 № 35797/1/1-19)

“Тенденції Положення про Мінекономіки

“Оцінка Положення про Мінекономіки

Положення
Положення
про про
Мінекономіки
Мінекономіки

щокварталу
у 2020 році

Інформаційно-аналітичні Департамент стратегічного
матеріали
планування та
макроекономічного
прогнозування

березень,
жовтень
2020 року

Інформаційно-аналітичні Департамент стратегічного
матеріали
планування та
макроекономічного
прогнозування

щокварталу
у 2020 році

Інформаційно-аналітичні
матеріали

Департамент розвитку
аграрного сектору

серпень щомісячно
Інформаційно-аналітичні
ІнформаційноДепартаментДепартамент
розвитку
2020 року у 2020 році матеріали
аналітичні матеріали
аграрногостратегічного
сектору
планування

28
№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

Відповідальний виконавець

макроекономічног
прогнозування
100. Моніторинг зовнішнього та внутрішнього ринку Положення про Мінекономіки
сільськогосподарської продукції

щомісячно
у 2020 році

Інформаційно-аналітичні
матеріали

Департамент розвитку
аграрного сектору

101. Розроблення загальнодержавних балансів попиту і Положення про Мінекономіки
пропозиції основних видів сільськогосподарської
продукції та продуктів її переробки

щомісячно
у 2020 році

Інформаційно-аналітичні
матеріали

Департамент розвитку
аграрного сектору

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

щомісячно
у 2020 році

Інформаційно-аналітичні Департамент стратегічного
матеріали
планування та
макроекономічного
прогнозування

103. Здійснення заходів з підготовки та підписання Постанова Кабінету Міністрів України
Угоди про інформаційне співробітництво між “Про утворення Державної податкової
Мінекономіки та ДФС
служби України та Державної митної
служби України” від 18.12.2018
№ 1200

грудень
2020 року

Угода

Департамент стратегічного
планування та
макроекономічного
прогнозування

104. Здійснення заходів з підготовки та підписання Постанова Кабінету Міністрів України
Угоди про інформаційне співробітництво між “Про утворення Державної податкової
Мінекономіки та ДМС
служби України та Державної митної
служби України” від 18.12.2018
№ 1200

грудень
2020 року

Угода

Департамент санкційної
політики

105. Оцінка фіскальних ризиків, пов’язаних із змінами у Бюджетний
кодекс
України
макроекономічному середовищі
від 08.07.2010 № 2456-VI
Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Методики
оцінювання
фіскальних
ризиків”
від 24.04.2019 № 351

березень,
травень,
серпень,
листопад
2020 року

Звіти

Департамент стратегічного
планування та
макроекономічного
прогнозування

106. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів
України проекту акту щодо формування на
відповідний рік державного замовлення на
підготовку фахівців, науково-педагогічних та
робітничих кадрів, підвищення кваліфікації
(післядипломна освіта)

червень
2020 року

Нормативно-правовий акт

Управління аналізу
соціальної і гуманітарної
сфери

Закон України “Про формування та
розміщення державного замовлення на
підготовку
фахівців,
наукових,
науково-педагогічних та робітничих
кадрів, підвищення кваліфікації та
перепідготовку кадрів” від 20.11.2012
№ 5499-VI
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№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

жовтень
2020 року

Нормативно-правовий акт

Відповідальний виконавець

Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ
107. Проведення середньострокового прогнозування
потреби у робочій силі в розрізі регіонів, видів
економічної діяльності та професій шляхом
щорічного складення середньострокового прогнозу
потреби у робочій силі

Закон України “Про формування та
розміщення державного замовлення на
підготовку
фахівців,
наукових,
науково-педагогічних та робітничих
кадрів, підвищення кваліфікації та
перепідготовку кадрів” від 20.11.2012
№ 5499-VI
Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ

Управління аналізу
соціальної і гуманітарної
сфери
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СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. “СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ ЕКОНОМІКИ”

ЗАВДАННЯ,

СПРЯМОВАНІ НА ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ЦІЛІ
ТА ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ЇХ ВИКОНАННЯ

7.3. Українські працівники мають легальну роботу та витрачають менше часу на пошук нової
легальної роботи

Ціль Програми
Уряду

Найменування завдання
Підвищення
ефективності
виробництва на засадах
сталого
розвитку
та
розвитку
високотехнологічних
конкурентних
виробництв
(ЦСР 8.2)

2. “СТВОРЕННЯ

Найменування показника результату, якого
маємо досягнути, одиниця виміру
приріст/зниження
обсягу
виробництва
промислової продукції, %

2019 рік
(план)
2,5

2020 рік
(план)

частка валової доданої вартості виробництва з грудень
використанням технологій високого та 2019 року
середньовисокого рівня у структурі валової
доданої вартості в цілому в економіці, %

3,5

8,5

приріст/зниження
обсягу
виробництва
продукції машинобудування, %

1,6

3,5

ресурсоємність
ВВП
(співвідношення
спожитих фізичних обсягів природних
ресурсів, утворених відходів та викидів
забруднюючих речовин до обсягу ВВП), % до
рівня 2015 року:
(ЦСР 12.1.1)

грудень
2019 року

92,5

90,0

88,0

86,0

85,0

82,5

енергоємність ВВП

грудень
2019 року

92,0

х

х

х

х

х

матеріалоємність ВВП

грудень
2019 року

95,0

х

х

х

х

х

вуглецевоємність ВВП

грудень
2019 року
грудень
2019 року

83,0

х

х

х

х

х

90,0

х

х

х

х

х

грудень
2019 року

102,5

х

х

х

х

х

водоємність ВВП
відходоємність ВВП

2018 рік
(звіт)
1,6

УМОВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ ЕКОНОМІКИ”,

2021 рік
2022 рік
2023 рік
(план)
(план)
(план)
в середньому на 4,5 –7,5 щорічно

8,5

8,7

9,0

2024 рік
(план)

9,3

в середньому на 7 – 10 щорічно
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Ціль 7.8. Власники творів та
винаходів захищені та отримують
справедливу винагороду

Ціль 7.6. Український експортер отримує кращі умови для роботи за
рахунок зменшення бар’єрів для експорту українських товарів та послуг

Ціль Програми
Уряду

Найменування завдання
Розвиток експорту та
виведення на зовнішні
ринки
продукції
з
високою часткою доданої
вартості
(ЦСР 8.1 / частина)

Розвиток
інноваційної
інфраструктури
для
активізації
наукових
досліджень,
науковотехнічних
(експериментальних)
розробок,
нарощення
технологічного
потенціалу
шляхом
стимулювання
інноваційної діяльності
(ЦСР 9.5)

Найменування показника результату, якого
маємо досягнути, одиниця виміру
збільшення експорту, рази порівняно із
обсягом 2019 року
зменшення рівня ввізних мит (у тому числі
інструментів торгового захисту) для ТОП–100
товарних ліній на ТОП–20 ринках експорту, %
скорочення витрат часу на оформлення
експорту для експортерів, годин
темпи приросту фізичних обсягів експорту
товарів та послуг, % до попереднього року
частка товарів виробництва з використанням
технологій високого та середньовисокого рівня
у структурі експорту товарів, %
(ЦСР 8.1.3)
питома вага експорту товарів та послуг до ЄС
в загальному обсязі експорту товарів та послуг,
%
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.
кількість
проведених
торговельних
розслідувань (переглядів), для захисту
українських виробників на внутрішньому
ринку, од.
зростання сплати роялті власникам прав, рази
частка витрат на виконання наукових і
науково-технічних робіт у ВВП, % (ЦСР 9.5.1)
субіндекс
“впровадження
інформаційнокомунікаційних
технологій
(ІКТ)”
у
глобальному індексі конкурентоспроможності,
місце
глобальний інноваційний індекс, місце
(ЦСР 8.1.4)
частка реалізованої інноваційної продукції в
обсязі промислової, % (ЦСР 9.5.2 – Держстат
даний показник обраховує раз у 2 роки)
темпи зростання продуктивності праці, %
(ЦСР 8.2.2)

2018 рік
(звіт)
х

2019 рік
(план)
1

2020 рік
(план)
1,18

2021 рік
(план)
1,39

х

х

66

62

-1,6

0,7

17,0

17,0

25,0

25,0

40,3

40,8

41,3

18

17

11

2022 рік
(план)
1,66

2023 рік
(план)
1,82

2024 рік
(план)
2

на 10 протягом п’яти років

58

50

42

36

24

25,5

26,0

27,0

41,8

42,3

42,8

43,3

18

9

10

10

10

17

17

17

11

11

11

5

6

6

6

6

6

6

х
0,47

х
0,52

1,5

1,5–2 протягом п’яти років
1,5
1,6
1,7

1,8

77

64

50

50

50

49

49

43

43

43

43

42

42

42

х

1,5

х

5,0

x

6,0

x

102,0

102,4

в середньому на 5 щорічно

в середньому на 3,5 щорічно
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7.3. Українські працівники мають
легальну роботу та витрачають менше
часу на пошук нової легальної роботи

Ціль Програми
Уряду

Найменування показника результату, якого
Найменування завдання
маємо досягнути, одиниця виміру
вага
валового
нагромадження
Мобілізація додаткових питома
фінансових ресурсів на основного капіталу (ВНОК) у валовому
основі
заохочення внутрішньому продукті, %
(ЦСР 8.1.2)
інвестицій
(ЦСР 17.1)
ВНОК, % до попереднього періоду
чистий притік ПІІ, млрд. дол. США
(ЦСР 17.1.2)
ступінь зносу основних засобів, %
кількість
проектів
державно-приватного
партнерства, од.
(ЦСР 17.3.1)
відсоток вибірки державних капітальних
вкладень
для
реалізації
державних
інвестиційних проектів, %

2018 рік
(звіт)
17,2

2019 рік
(план)
17,1

2020 рік
(план)
23

2021 рік
(план)
23

2022 рік
(план)
24,5

2023 рік
(план)
26

2024 рік
(план)
27

14,3
2,4

6,7
8

10

в середньому на 13,3 щорічно
11
12,5
14

14,5

60,6
189

49
201

45
205

43
215

41
220

39
225

38
230

96

96

97

98

98

98

98
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ЗАХОДИ, ЯКІ СПРЯМОВАНІ НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ЦІЛІ 2. “СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ
ЕКОНОМІКИ”
№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

Відповідальний виконавець

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА РОЗВИТКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ КОНКУРЕНТНИХ ВИРОБНИЦТВ
(Ціль 7.3. Українські працівники мають легальну роботу та витрачають менше часу на пошук нової легальної роботи)
108. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів Положення про Мінекономіки
України проекту акта Кабінету Міністрів України
“Про схвалення Стратегії розвитку промислового
комплексу України на період до 2030 року”
109. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів Положення про Мінекономіки
України проекту акта Кабінету Міністрів України
про затвердження плану заходів щодо реалізації
Стратегії розвитку промислового комплексу
України на період до 2030 року

110. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів
України проекту акта стосовно внесення змін до
плану заходів щодо реалізації
Стратегії
відродження вітчизняного авіабудування на період
до 2022 року, затвердженого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 429, в
частині актуалізації заходів з питань розвитку
авіаційної промисловості
111. Проведення заходів щодо
продукції авіабудування

червень
2020 року

ІІ півріччя Нормативно-правовий акт Департамент промислової
2020 року
політики та стимулювання
(протягом
розвитку регіонів
чотирьох
місяців з дати
схвалення
Стратегії)

Розпорядження Кабінету Міністрів
України “Деякі питання вітчизняного
авіабудування” від 10.05.2018 № 429
Положення про Мінекономіки

червень
2020 року

імпортозаміщення Розпорядження Кабінету Міністрів
України “Деякі питання вітчизняного
авіабудування” від 10.05.2018 № 429

грудень
2020 року

112. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів Положення про Мінекономіки
України проекту акта щодо перегляду Порядку та
обсягів ввезення на митну територію України
товарів суб’єктами літакобудування зі звільненням
від сплати ввізного мита та податку на додану
вартість, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 635

Нормативно-правовий акт Департамент промислової
політики та стимулювання
розвитку регіонів

березень
2020 року

Нормативно-правовий акт Департамент промислової
політики та стимулювання
розвитку регіонів

Звіт

Департамент промислової
політики та стимулювання
розвитку регіонів

Нормативно-правовий акт Департамент промислової
політики та стимулювання
розвитку регіонів
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№
ЗАВДАННЯ / Захід
Підстави для виконання заходу
з/п
113. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів Положення про Мінекономіки
України проекту акта щодо актуалізації Переліку
суб’єктів
літакобудування,
затвердженого
постановою
Кабінету
Міністрів
України
від 9 червня 2010 р. № 405, на які поширюється дія
Закону України “Про розвиток літакобудівної
промисловості”

Строк
виконання
березень
2020 року

Форма завершення
Відповідальний виконавець
заходу
Нормативно-правовий акт Департамент промислової
політики та стимулювання
розвитку регіонів

114. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів
України проекту акта щодо перегляду Порядку
формування
переліку
сільськогосподарської
техніки та обладнання вітчизняного виробництва,
вартість яких частково компенсується за рахунок
коштів державного бюджету

Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Порядку
використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для часткової
компенсації
вартості
сільськогосподарської
техніки
та
обладнання
вітчизняного
виробництва” від 01.03.2017 № 130

грудень
2020 року

Нормативно-правовий акт Департамент промислової
політики та стимулювання
розвитку регіонів

115. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів
України проекту акта щодо перегляду Переліку
підприємств, які отримують або ввозять на митну
територію
України
нафтопродукти
для
використання як сировини для виробництва у
хімічній
промисловості,
затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від
18.12.2017 № 981

Податковий
кодекс
від 02.12.2010 № 2755-VI
(за
зверненням
господарювання)

липень
2020 року

Нормативно-правовий акт Департамент промислової
політики та стимулювання
розвитку регіонів

116. Приведення
строків
надання
на
ринку
лакофарбової продукції, яка не відповідає вимогам
максимально граничних значень ЛОС, у
відповідність до вимог Директиви 2004/42/ЄС та
маркування підкатегорій лакофарбової продукції
відповідно до Директиви 2004/42/ЄС, внесення
змін до наказу Мінекономрозвитку від 02.10.2018
№ 1394 “Про затвердження Технічного регламенту
щодо обмеження викидів летких органічних сполук
унаслідок використання органічних розчинників у
лакофарбових матеріалах для будівель та ремонту
колісних транспортних засобів”

Ініціативний
(за зверненням асоціації виробників
лакофарбової продукції)
Положення про Мінекономіки

України
суб’єктів

липень
2020 року

Наказ

Департамент промислової
політики та стимулювання
розвитку регіонів
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№
ЗАВДАННЯ / Захід
Підстави для виконання заходу
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117. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів Закон
України
“Про
державну
України проекту акта щодо критеріїв оцінки допомогу суб’єктам господарювання”
допустимості державної допомоги на підтримку від 01.07.2014 № 1555-VII
окремих галузей економіки

Строк
виконання
грудень
2020 року

Форма завершення
Відповідальний виконавець
заходу
Нормативно-правовий акт Департамент промислової
політики та стимулювання
розвитку регіонів

118. Продовження процесу інтеграції України до Положення про Мінекономіки
Європейської платформи смарт-спеціалізацій (S3)

грудень
2020 року

Інформаційно-аналітичні
матеріали

Департамент промислової
політики та стимулювання
розвитку регіонів

119. Розроблення, введення в експлуатацію та Ініціативний
адміністрування веб-сайту в рамках впровадження Положення про Мінекономіки
підходу смарт-спеціалізації

жовтень
2020 року

Інформаційний ресурс

Департамент промислової
політики та стимулювання
розвитку регіонів

120. Удосконалення нормативно-правової бази в Ініціативний
частині зміни принципів фінансування проектів Положення про Мінекономіки
смарт-спеціалізації регіонів

грудень
2020 року

Нормативно-правовий акт Департамент промислової
політики та стимулювання
розвитку регіонів

121. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів Ініціативний
України
проекту
акта
щодо
утворення Положення про Мінекономіки
Координаційного центру з питань впровадження
смарт-спеціалізації

червень
2020 року

Нормативно-правовий акт Департамент промислової
політики та стимулювання
розвитку регіонів

122. Розроблення
та
затвердження
методичних Положення про Мінекономіки
рекомендацій щодо методики визначення смартспеціалізацій регіонів

липень
2020 року

Наказ

Департамент промислової
політики та стимулювання
розвитку регіонів

123. Розроблення та подання на затвердження
центральному органу виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики в
будівництві, ДБН “Складські будівлі” на заміну
СНіП 2.11.01-85* “Складські будівлі”

Постанова Кабінету Міністрів України
“Про внесення змін до переліку
центральних органів виконавчої влади,
до повноважень яких належить
питання нормування у будівництві”
від 03.04.2019 № 290

червень
2020 року

ДБН

Департамент промислової
політики та стимулювання
розвитку регіонів

124. Здійснення аналізу діючого переліку ДБН щодо
доцільності їх актуалізації або розроблення нових з
урахуванням чинного законодавства, які пов’язані
з роботою промислових підприємств.
Підготовка
пропозицій щодо
потреби у
фінансуванні для виконання діючого переліку
ДБН, які пов’язані з роботою промислових
підприємств

Постанова Кабінету Міністрів України
“Про внесення змін до переліку
центральних органів виконавчої влади,
до повноважень яких належить
питання нормування у будівництві”
від 03.04.2019 № 290

червень
2020 року

Інформаційно-аналітичні
матеріали

Департамент промислової
політики та стимулювання
розвитку регіонів
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125. Подальша дерегуляція сировинного ринку в Ініціативний
частині провадження операцій з металобрухтом
Положення про Мінекономіки
126. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів
України законопроекту щодо визначення основних
засад державної політики у сфері захисту
критичної інфраструктури, врегулювання правових
і господарських відносин, що виникають під час
провадження такої діяльності, повноважень
державних органів у цій сфері

Строк
виконання
грудень
2020 року

Форма завершення
Відповідальний виконавець
заходу
Нормативно-правовий акт Департамент промислової
політики та стимулювання
розвитку регіонів

Розпорядження Кабінету Міністрів
України “Про схвалення Концепції
створення державної системи захисту
критичної
інфраструктури”
від 06.12.2017 № 1009

листопад
2020 року

Законопроект
(подано до Верховної Ради
України)

Департамент економіки
безпеки і оборони

127. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів Закон
України
“Про
державне
України проекту постанови Кабінету Міністрів оборонне замовлення” від 03.03.1999
України щодо затвердження основних показників № 464-XIV
державного оборонного замовлення на три роки

березень
2020 року

Нормативно-правовий акт

Департамент економіки
безпеки і оборони

128. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів
України проекту акта щодо проведення
корпоратизації
та
запровадження
моделі
корпоративного
управління
підприємствами
оборонно-промислового комплексу

грудень
2020 року

Нормативно-правовий акт

Департамент економіки
безпеки і оборони

129. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів Положення про Мінекономіки
України проекту Закону України “Про особливості
перетворення державних підприємств космічної
галузі в публічні акціонерні товариства”

червень
2020 року

Законопроект
(подано до Верховної Ради
України)

Департамент економіки
безпеки і оборони

130. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів Закон
України
“Про
космічну
України
проекту
Закону
України
“Про діяльність” від 15.11.1996 № 502/96-ВР
затвердження Загальнодержавної цільової науковотехнічної космічної програми на 2020-2024 роки”

квітень
2020 року

Законопроект
(подано до Верховної Ради
України)

Департамент економіки
безпеки і оборони

Указ Президента України “Про
Рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 06.03.2019 “Про
реформування
обороннопромислового
комплексу
та
підвищення
рівня
прозорості
виконання державного оборонного
замовлення” від 15.03.20919 № 79/2019
Розпорядження Кабінету Міністрів
України “Про схвалення Стратегії
розвитку
оборонно-промислового
комплексу
України
на
період
до 2028 року” від 20.06.2018 № 442
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131. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів Положення про Мінекономіки
України проекту Закону України “Про державну
підтримку державного підприємства “Виробниче
об’єднання “Південний машинобудівний завод
імені О. М. Макарова”

Строк
виконання
квітень
2020 року

Форма завершення
Відповідальний виконавець
заходу
Законопроект
Департамент економіки
(подано до Верховної Ради
безпеки і оборони
України)

132. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів Положення про Мінекономіки
України проекту Закону України “Про внесення
змін до Закону України “Про фінансове
оздоровлення
державного
підприємства
“Виробниче
об’єднання
“Південний
машинобудівний завод імені О. М. Макарова”

травень
2020 року

Законопроект
(подано до Верховної Ради
України)

Департамент економіки
безпеки і оборони

133. Здійснення комплексного аналізу стану розвитку Положення про Мінекономіки
сільських територій на основі наявних даних та
удосконалення механізмів з формування політики
для малих фермерських господарств та сталого
сільського розвитку (Національна стратегія
сільського розвитку)

грудень
2020 року

Нормативно-правовій акт

Департамент сільського
розвитку

грудень
2020 року

Нормативно-правовій акт

Департамент сільського
розвитку

134.

Модернізація
українського
сільського
господарства
із
застосуванням
сучасних
енергоефективних, цифрових і smart-технологій та
іншого

Розпорядження Кабінету Міністрів
України “Про затвердження Концепції
розвитку цифрової економіки та
суспільства України на 2018-2020 роки
та затвердження плану заходів щодо її
реалізації” від 17.01.2018 № 67

РОЗВИТОК ЕКСПОРТУ ТА ВИВЕДЕННЯ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ ПРОДУКЦІЇ З ВИСОКОЮ ЧАСТКОЮ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ
(Ціль 7.6. Український експортер отримує кращі умови для роботи за рахунок зменшення бар’єрів для експорту українських товарів та послуг)
135. Здійснення заходів з організації та функціонування Закон України “Про забезпечення
Експортно-кредитного агентства в Україні
масштабної експансії експорту товарів
(робіт,
послуг)
українського
походження шляхом страхування,
гарантування
та
здешевлення
кредитування експорту” від 20.12.2016
№ 1792-VIII
Указ Президента України “Про
невідкладні заходи з проведення

грудень
2020 року

Нормативно-правові акти

Департамент взаємодії з
експортерами та просування
експорту

38
№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

Відповідальний виконавець

реформ та зміцнення держави”
від 08.11.2019 № 837/2019
Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ
Постанова Кабінету Міністрів України
“Питання
утворення
Експортнокредитного агентства” від 07.02.2018
№ 65
Розпорядження Кабінету Міністрів
України “Про схвалення Експортної
стратегії України (“дорожньої карти”
стратегічного розвитку торгівлі) на
2017-2021 роки” від 27.12.2017 № 1017
136. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів
України нормативних актів Кабінету Міністрів
України щодо затвердження секторальних та кроссекторальних стратегій

Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ
Розпорядження Кабінету Міністрів
України “Про схвалення Експортної
стратегії України (“дорожньої карти”
стратегічного розвитку торгівлі) на
2017-2021 роки” від 27.12.2017 № 1017

липень
2020 року

Нормативно-правові акти

Департамент взаємодії з
експортерами та просування
експорту

137. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів
України проекту постанови Кабінету Міністрів
України щодо порядку інформаційного наповнення
єдиного експортного веб-порталу

Указ Президента України “Про
невідкладні заходи з проведення
реформ та зміцнення держави”
від 08.11.2019 № 837/2019
Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ
Розпорядження Кабінету Міністрів
України “Про схвалення Експортної
стратегії України (“дорожньої карти”

грудень
2020 року

Нормативно-правовий акт

Департамент взаємодії з
експортерами та просування
експорту

39
№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

Інформаційний ресурс

Відповідальний виконавець

стратегічного розвитку торгівлі) на
2017-2021 роки” від 27.12.2017 № 1017
138. Створення єдиного експортного веб-порталу

Указ Президента України “Про
невідкладні заходи з проведення
реформ та зміцнення держави”
від 08.11.2019 № 837/2019
Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ
Розпорядження Кабінету Міністрів
України “Про схвалення Експортної
стратегії України (“дорожньої карти”
стратегічного розвитку торгівлі) на
2017-2021 роки” від 27.12.2017 № 1017

грудень
2020 року

139. Підготовка до забезпечення участі України у
Всесвітній виставці “Експо-2020” (м. Дубай,
Об’єднані
Арабські
Емірати,
20.10.202010.04.2021)

Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ
Розпорядження Кабінету Міністрів
України “Про участь України у
Всесвітній виставці “Експо-2020”
від 14.02.2018 № 94

грудень
2020 року

140. Забезпечення
ефективного
функціонування
оновленого інструменту спільних міжурядових
комісій з метою розширення економічних зв’язків з
міжнародними партнерами та ефективного
просування інтересів вітчизняних експортерів,
зокрема з державами Азії, Африки та Латинської
Америки

Указ Президента України “Про
невідкладні заходи з проведення
реформ та зміцнення держави”
від 08.11.2019 № 837/2019
Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ
Постанова Кабінету Міністрів України
“Про голів Української частини
спільних міжурядових комісій з питань
співробітництва” від 15.11.2019 № 940

грудень
2020 року

Департамент взаємодії з
експортерами та просування
експорту

Нормативно-правові акти, Департамент взаємодії з
Акти виконаних робіт експортерами та просування
експорту

Звіти

Департамент міжнародної
співпраці у сфері економіки,
торгівлі та сільського
господарства
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№
з/п

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

141. Започаткування переговорного процесу з ЄС щодо Указ Президента України “Про
прискорення торговельної лібералізації в рамках невідкладні заходи з проведення
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
реформ та зміцнення держави”
від 08.11.2019 № 837/2019
Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ
Положення про Мінекономіки

грудень
2020 року

Звіт

Департамент міжнародної
співпраці у сфері економіки,
торгівлі та сільського
господарства

142. Забезпечення належної імплементації положень
поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі з
ЄС в рамках Угоди про асоціацію для збільшення
експорту до держав-членів ЄС

грудень
2020 року

Звіти

Департамент міжнародної
співпраці у сфері економіки,
торгівлі та сільського
господарства

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Відповідальний виконавець

Постанова Кабінету Міністрів України
“Про затвердження Положення про
Українську
частину
Спільної
міжурядової
комісії
з
питань
співробітництва” від 13.06.2000 № 943
Розпорядження Кабінету Міністрів
України “Про схвалення Експортної
стратегії України (“дорожньої карти”
стратегічного розвитку торгівлі) на
2017-2021 роки” від 27.12.2017 № 1017
Положення про Мінекономіки

Указ Президента України “Про
невідкладні заходи з проведення
реформ та зміцнення держави”
від 08.11.2019 № 837/2019
Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ
Постанова Кабінету Міністрів України
“Про виконання Угоди про асоціацію
між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами, з іншої
сторони” від 25.10.2017 № 1106
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№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

Відповідальний виконавець

Постанова Кабінету Міністрів України
“Питання підготовки та проведення
засідань окремих двосторонніх органів
асоціації між Україною та ЄС”
від 10.12.2014 № 700
Наказ
Мінекономрозвитку
“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 державамичленами,
з
іншої
сторони”
від 21.08.2018 № 1157
Положення про Мінекономіки
143. Розширення сфер співпраці в рамках Діалогу
високого рівня Україна – ЄС щодо горизонтальних
питань та окремих секторів промисловості та
організація проведення в Україні Економічної місії
ЄС

Указ Президента України “Про
невідкладні заходи з проведення
реформ та зміцнення держави”
від 08.11.2019 № 837/2019
Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ
Положення про Мінекономіки

грудень
2020 року

Звіти

Департамент міжнародної
співпраці у сфері економіки,
торгівлі та сільського
господарства

144. Максимальне
використання
можливостей
Регіональної
конвенції
про
пан-євросередземноморські
преференційні
правила
походження

Закон України “Про приєднання
України до Регіональної конвенції про
пан-євро-середземноморські
преференційні правила походження”
від 08.11.2017 № 2187-VIII
Указ Президента України “Про
невідкладні заходи з проведення
реформ та зміцнення держави”
від 08.11.2019 № 837/2019
Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету

грудень
2020 року

Звіти

Департамент міжнародної
співпраці у сфері економіки,
торгівлі та сільського
господарства
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№
з/п

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

145. Посилення інституційного співробітництва з ЄС та Указ Президента України “Про
його державами-членами у сфері послуг
невідкладні заходи з проведення
реформ та зміцнення держави”
від 08.11.2019 № 837/2019
Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ
Положення про Мінекономіки

грудень
2020 року

Звіти

Департамент міжнародної
співпраці у сфері економіки,
торгівлі та сільського
господарства

146. Оновлення аграрного діалогу Україна – ЄС

Указ Президента України “Про
невідкладні заходи з проведення
реформ та зміцнення держави”
від 08.11.2019 № 837/2019
Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ
Положення про Мінекономіки

грудень
2020 року

Звіти

Департамент міжнародної
співпраці у сфері економіки,
торгівлі та сільського
господарства

147. Забезпечення
формування
взаємовигідних
торговельно-економічних умов з урахуванням
положень Угоди про асоціацію в рамках
переговорного процесу з Великою Британією щодо
укладення нової двосторонньої угоди після виходу
Великої Британії зі складу ЄС

Указ Президента України “Про
невідкладні заходи з проведення
реформ та зміцнення держави”
від 08.11.2019 № 837/2019
Розпорядження Президента України
“Про делегацію України для участі у
переговорах
між
Україною
та
Сполученим Королівством Великої
Британії і Північної Ірландії щодо
укладення Угоди про політичне

грудень
2020 року

Проект міжнародного
договору

Департамент міжнародної
співпраці у сфері економіки,
торгівлі та сільського
господарства

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Відповідальний виконавець

Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ
Протокол між Урядом України та
Урядом Грузії про внесення змін до
Угоди між Урядом України та Урядом
Республіки Грузія про вільну торгівлю
від 9 січня 1995 року, підписаний
21.05.2019
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№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

Відповідальний виконавець

співробітництво, вільну торгівлю і
партнерство
між
Україною
та
Сполученим Королівством Великої
Британії
і
Північної
Ірландії”
від 17.05.2019 № 48/2019
Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ
148. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів
України проекту постанови Кабінету Міністрів
України щодо затвердження на відповідний рік
переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає
ліцензуванню, та квот

Закон
України
“Про
зовнішньоекономічну
діяльність”
від 16.04.1991 № 959-XII
Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ
Положення про Мінекономіки

грудень
2020 року

Нормативно-правові акти

Департамент санкційної
політики

149. Оформлення та видача ліцензій на експорт, імпорт
товарів, разових (індивідуальних) ліцензій,
індивідуальних
ліцензій
на
здійснення
резидентами майнових інвестицій за межами
України, спеціальних ліцензій

Закон
України
“Про
зовнішньоекономічну
діяльність”
від 16.04.1991 № 959-XII
Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ
Постанова Кабінету Міністрів України
“Про затвердження переліків товарів,
експорт та імпорт яких підлягає
ліцензуванню, та квот на 2019 рік”
від 27.12.2018 № 1136
Постанова Кабінету Міністрів України
“Про затвердження Положення про
порядок
видачі
індивідуальних
ліцензій на здійснення резидентами
майнових інвестицій за межами
України і Положення про порядок
контролю
та
звітності
щодо

грудень
2020 року

Ліцензії

Департамент санкційної
політики
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№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

грудень
2020 року

Висновки

Відповідальний виконавець

використання майнових цінностей, які
інвестуються за межами України” від
19.02.1996 № 229
Наказ Мінекономіки “Про порядок
ліцензування
експорту
товарів”
від 09.09.2009 № 991
Наказ Мінекономіки “Про порядок
видачі ліцензій на імпорт в Україну
цукру-сирцю з тростини в межах
тарифної квоти” від 20.01.2009 № 15
Наказ
Мінекономіки
“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 економіки
України” від 14.09.2007 № 302
Наказ Мінекономіки “Про порядок
прийняття та розгляду Міністерством
економічного розвитку і торгівлі
України документів для отримання
індивідуальних ліцензій на здійснення
резидентами майнових інвестицій за
межами України” від 07.11.2000 № 240
Наказ
Мінекономіки
“Про затвердження Положення про
порядок
видачі
разових
(індивідуальних)
ліцензій”
від 17.04.2000 № 47
150. Видача висновків щодо продовження строків Закон України “Про валюту і валютні
розрахунків
за
зовнішньоекономічними операції” від 21.06.2018 № 2473-VIII
операціями
Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету

Департамент санкційної
політики
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№
з/п

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

151. Запровадження
інституту
торговельних Указ Президента України “Про
представництв України в іноземних державах
невідкладні заходи з проведення
реформ та зміцнення держави”
від 08.11.2019 № 837/2019
Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ

грудень
2020 року

Нормативно-правові акти

Департамент санкційної
політики

152. Забезпечення захисту прав та інтересів України в Постанова Верховної Ради України
торговельно-економічній сфері в рамках СОТ та “Про Програму діяльності Кабінету
міжнародних договорів України
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ

грудень
2020 року

Звіти

Департамент захисту
національного виробника

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Відповідальний виконавець

Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ
Постанова Кабінету Міністрів України
“Про затвердження Порядку видачі
висновку
щодо
продовження
граничних строків розрахунків за
окремими операціями з експорту та
імпорту
товарів,
установлених
Національним банком” від 13.02.2019
№ 104
Наказ
Мінекономрозвитку
“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” від 27.02.2019
№ 329
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№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

Відповідальний виконавець

Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Порядку
забезпечення захисту прав та інтересів
України в торговельно-економічній
сфері в рамках Світової організації
торгівлі” від 01.06.2016 № 346
Положення про Мінекономіки
153. Розроблення та подання Кабінету Міністрів
України проекту акту щодо нормативно-правового
регулювання забезпечення захисту прав та
інтересів України в торговельно-економічній сфері
під час вирішення спорів в рамках угод про вільну
торгівлю

Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ
Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Порядку
забезпечення захисту прав та інтересів
України в торговельно-економічній
сфері в рамках Світової організації
торгівлі” від 01.06.2016 № 346
Положення про Мінекономіки

грудень
2020 року

Нормативно-правовий акт

Департамент захисту
національного виробника

154. Скасування
та
запобігання
створенню
торговельних бар’єрів щодо вітчизняної продукції
на зовнішньому ринку в рамках торговельних
розслідувань

Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ
Постанова Кабінету Міністрів України
“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
походження” від 07.06.2006 № 801
Розпорядження Кабінету Міністрів
України “Про схвалення Експортної
стратегії України (“дорожньої карти”

грудень
2020 року

Звіти

Департамент захисту
національного виробника
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№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

Звіти

Відповідальний виконавець

стратегічного розвитку торгівлі) на
2017-2021 роки” від 27.12.2017 № 1017
Положення про Мінекономіки
155. Захист
вітчизняних
товаровиробників
на
внутрішньому ринку від проявів недобросовісної
конкуренції та зростаючого імпорту шляхом
проведення антидемпінгових, антисубсидиційних
та спеціальних (захисних) розслідувань

Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ
Положення про Мінекономіки

грудень
2020 року

Департамент захисту
національного виробника

156. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів
України проектів законів України “Про внесення
змін до Закону України “Про захист національного
товаровиробника від демпінгового імпорту”, “Про
внесення змін до Закону України “Про захист
національного товаровиробника від субсидованого
імпорту”, “Про внесення змін до Закону України
“Про застосування спеціальних заходів щодо
імпорту в Україну”, “Про внесення змін до
Митного кодексу” та “Про внесення змін до деяких
законодавчих актів у сфері торговельного захисту”

Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ
Положення про Мінекономіки

грудень
2020 року

157. Усунення бар’єрів на зовнішніх ринках, в тому
числі з використанням механізмів СОТ, шляхом
внесення на розгляд профільних органів/комітетів
СОТ проблемних питань доступу українських
товарів/послуг на зовнішні ринки

Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ
Положення про Мінекономіки

грудень
2020 року

Інформаційно-аналітичні Департамент багатосторонніх
матеріали
та двосторонніх
торговельних угод

158. Лібералізація торгових режимів в рамках СОТ та
участь у формуванні якісно нових параметрів
світової торгівлі шляхом забезпечення зниження
тарифних бар’єрів з доступу українських товарів на
ринки країн-претендентів на членство в СОТ та
після набуття ними членства, участі у
багатосторонніх переговорах та конференціях
міністрів СОТ

Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ
Положення про Мінекономіки

грудень
2020 року

Інформаційно-аналітичні Департамент багатосторонніх
матеріали
та двосторонніх
торговельних угод

159. Імплементація та удосконалення положень чинних Закон України “Про ратифікацію
угод про вільну торгівлю (ЄАВТ, Канада, Угоди про вільну торгівлю між
Республіка Македонія)

грудень
2020 року

Законопроекти
Департамент захисту
(подано до Верховної Ради національного виробника
України)

Звіти

Департамент багатосторонніх
та двосторонніх
торговельних угод
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№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

грудень
2020 року

Нормативно-правові акти

Відповідальний виконавець

Україною та Канадою” від 14.03.2017
№ 1917-VIII
Закон України “Про ратифікацію
Угоди про вільну торгівлю між
Україною та державами ЄАВТ”
від 07.12.2011 № 4091-VI
Закон України “Про ратифікацію
Угоди про вільну торгівлю між
Україною та Республікою Македонія”
від 05.07.2001 № 2599-III
Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ
Указ
Президента
України
“Про делегацію України для участі в
переговорах
між
Україною
та
Республікою
Македонія
щодо
перегляду положень Угоди про вільну
торгівлю між Україною та Республікою
Македонія” від 04.05.2018 № 118/2018
Постанова Кабінету Міністрів України
“Деякі питання діяльності Спільного
комітету
Україна
–
ЄАВТ”
від 12.12.2018 № 1047
Положення про Мінекономіки
160. Прийняття нормативно-правових актів, що
імплементують в національне законодавство
торгові стандарти ЄС на сільськогосподарську
продукцію та харчові продукти для уникнення
технічних бар’єрів в торгівлі

Постанова Кабінету Міністрів України
“Про виконання Угоди про асоціацію
між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами, з іншої
сторони” від 25.10.2017 № 1106
Положення про Мінекономіки

Департамент сільського
розвитку

49
№
ЗАВДАННЯ / Захід
з/п
161. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів
України проекту Закону України “Про особливості
правової
охорони
географічних
зазначень
традиційних гарантованих особливостей, захист
прав та застосування схем якості для
сільськогосподарської продукції та харчових
продуктів”

162. Прийняття
технічних
регламентів,
відповідають актам законодавства ЄС

Підстави для виконання заходу
Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ
Постанова Кабінету Міністрів України
“Про виконання Угоди про асоціацію
між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами, з іншої
сторони” від 25.10.2017 № 1106

що Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ
Постанова Кабінету Міністрів України
“Про виконання Угоди про асоціацію
між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами, з іншої
сторони” від 25.10.2017 № 1106
Розпорядження Кабінету Міністрів
України “Про схвалення Стратегії
розвитку
системи
технічного
регулювання на період до 2020 року”
від 19.08.2015 № 844
Наказ
Мінекономрозвитку
“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 державамичленами,
з
іншої
сторони”
від 21.08.2018 № 1157

Строк
виконання
грудень
2020 року

грудень
2020 року

Форма завершення
Відповідальний виконавець
заходу
Законопроект
Департамент сільського
(подано до Верховної Ради
розвитку
України)

Нормативно-правові акти

Департамент технічного
регулювання та метрології
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№
з/п

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

163. Прийняття
національних
стандартів, Закон України “Про стандартизацію”
гармонізованих з міжнародними та європейськими від 05.06.2014 № 1315-VII
Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ
Постанова Кабінету Міністрів України
“Про виконання Угоди про асоціацію
між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами, з іншої
сторони” від 25.10.2017 № 1106
Розпорядження Кабінету Міністрів
України “Про схвалення Стратегії
розвитку
системи
технічного
регулювання на період до 2020 року”
від 19.08.2015 № 844
Наказ
Мінекономрозвитку
“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 державамичленами,
з
іншої
сторони”
від 21.08.2018 № 1157
Положення про Мінекономіки

грудень
2020 року

Національні стандарти

Департамент технічного
регулювання та метрології

164. Виконання завдань та заходів Програми розвитку Постанова Верховної Ради України
еталонної бази на 2018-2022 роки
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ
Постанова Кабінету Міністрів України
“Про затвердження Програми розвитку

лютий
2020 року

Звіти

Департамент технічного
регулювання та метрології

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Відповідальний виконавець

Положення про Мінекономіки
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№
з/п

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

165. Продовження регулярного діалогу з ЄС щодо Постанова Верховної Ради України
підписання Угоди про оцінку відповідності та “Про Програму діяльності Кабінету
прийнятність промислових товарів (АСАА)
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ
1. Проведення
попереднього
оцінювання
готовності
інституцій
української Постанова Кабінету Міністрів України
інфраструктури якості працювати відповідно до “Про виконання Угоди про асоціацію
положень законодавства України у сфері між Україною, з однієї сторони, та
технічного регулювання (чинного у першому Європейським Союзом, Європейським
кварталі 2020 року), гармонізованого згідно з співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами, з іншої
європейським законодавством
сторони” від 25.10.2017 № 1106
2. Прийняття оціночної місії ЄС щодо стану
Наказ
Мінекономрозвитку
“Про
гармонізації системи технічного регулювання та
виконання в Мінекономрозвитку плану
перспектив
підписання
Угоди
АСАА
за
заходів з виконання Угоди про
пріоритетними групами промислових товарів
асоціацію між Україною, з однієї
сторони, та Європейським Союзом,
Європейським
співтовариством
з
атомної енергії і їхніми державамичленами,
з
іншої
сторони”
від 21.08.2018 № 1157

грудень
2020 року

Угода

Департамент технічного
регулювання та метрології

квітень
2020 року

Звіт ЄС
щодо результатів
попереднього оцінювання

Департамент технічного
регулювання та метрології

грудень
2020 року

Проведено оціночну місію Департамент технічного
ЄС
регулювання та метрології
(Звіт)

166. Розроблення та подання на розгляд Кабінету Ініціативний
Міністрів України проекту розпорядження
Кабінету Міністрів України щодо схвалення
Стратегії
розвитку
системи
технічного
регулювання на 2021-2025 роки

грудень
2020 року

Нормативно-правовий акт

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Відповідальний виконавець

еталонної бази на 2018-2022 роки”
від 28.12.2016 № 1041
Положення про Мінекономіки

Департамент технічного
регулювання та метрології

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ) РОЗРОБОК, НАРОЩЕННЯ
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ШЛЯХОМ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

(Ціль 7.8. Власники творів та винаходів захищені та отримують справедливу винагороду)
167. Створення
права

електронного

реєстру

авторського Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ

грудень
2020 року

Інформаційний ресурс

Департамент розвитку сфери
інтелектуальної власності
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№
ЗАВДАННЯ / Захід
з/п
168. Створення
акредитованих
організацій
колективного управління (ОКУ) для сфер
розширеного та обов’язкового колективного
управління

Строк
виконання
грудень
2020 року

Форма завершення
заходу
Звіти

грудень
2020 року

Звіти

Департамент розвитку сфери
інтелектуальної власності

Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ

грудень
2020 року

Інформаційний ресурс

Департамент розвитку сфери
інтелектуальної власності

171. Збір та розподіл організаціями колективного Постанова Верховної Ради України
управління винагороди та здійснення виплати “Про Програму діяльності Кабінету
винагороди авторам та іншим правовласникам
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ

грудень
2020 року

Нормативно-правовий акт Департамент розвитку сфери
інтелектуальної власності

172. Впровадження сучасних підходів до збору,
розподілу
коштів і
виплати
винагороди
організаціями колективного управління, зокрема,
шляхом автоматизації цих процесів

Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ

грудень
2020 року

Нормативно-правовий акт Департамент розвитку сфери
інтелектуальної власності

173. Запровадження інституту державних інспекторів з Постанова Верховної Ради України
питань інтелектуальної власності
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ

грудень
2020 року

Нормативно-правовий акт Департамент розвитку сфери
інтелектуальної власності

Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ

грудень
2020 року

Нормативно-правовий акт Департамент розвитку сфери
інтелектуальної власності

175. Запровадження електронної подачі заявок на Постанова Верховної Ради України
реєстрацію об’єктів промислової власності
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ

грудень
2020 року

169. Запровадження
громадського
діяльності акредитованих ОКУ:

Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ

моніторингу Постанова Верховної Ради України
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ

170. Моніторинг витрати ОКУ на придбання товарів,
робіт і послуг, які відповідатимуть критерію
ефективності управління, якщо вони здійснюються
відповідно до Закону України “Про публічні
закупівлі”

174.

Підстави для виконання заходу

Роздержавлення державної організації “УААСП” з
метою позбавлення держави необхідності
виконувати невластиві їй функції (колективне
управління)

Інформаційний ресурс

Відповідальний виконавець
Департамент розвитку сфери
інтелектуальної власності

Департамент розвитку сфери
інтелектуальної власності
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№
ЗАВДАННЯ / Захід
Підстави для виконання заходу
з/п
176. Встановлення максимального строку експертизи Постанова Верховної Ради України
патентів
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ

Строк
виконання
червень
2020 року

Форма завершення
Відповідальний виконавець
заходу
Нормативно-правовий акт Департамент розвитку сфери
інтелектуальної власності

177. Запровадження прозорої та ефективної дворівневої Постанова Верховної Ради України
системи
державного
управляння
сферою “Про Програму діяльності Кабінету
інтелектуальної власності
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ

грудень
2020 року

Нормативно-правові акти Департамент розвитку сфери
інтелектуальної власності

178. Запровадження підвищення кваліфікації експертів Постанова Верховної Ради України
до рівня ЄПВ
“Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України” від 04.10.2019
№ 188-ІХ

грудень
2020 року

Організаційно-розпорядчі Департамент розвитку сфери
документи
інтелектуальної власності

179. Розроблення та подання на розгляд Кабінетові Положення про Мінекономіки
Міністрів України проекту розпорядження
Кабінету Міністрів України щодо затвердження
плану заходів з реалізації Стратегії розвитку сфери
інтелектуальної власності

червень
2020 року

Нормативно-правовий акт Департамент розвитку сфери
інтелектуальної власності

180. Здійснення заходів щодо запровадження інституту Ініціативний
альтернативного вирішення спорів в сфері Положення про Мінекономіки
інтелектуальної власності

грудень
2020 року

Нормативно-правовий акт Департамент розвитку сфери
інтелектуальної власності

181. Підписання Меморандуму про співпрацю між Ініціативний
Мінекономіки та Всесвітньою організацією Положення про Мінекономіки
інтелектуальної власності щодо створення
навчального центру з інтелектуальної власності

грудень
2020 року

182. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів Положення про Мінекономіки
України проекту Закону України “Про розвиток
інновацій”

травень
2020 року

Меморандум

Департамент розвитку сфери
інтелектуальної власності

Законопроект
Департамент інвестицій та
(подано до Верховної Ради
інновацій
України)

МОБІЛІЗАЦІЯ ДОДАТКОВИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НА ОСНОВІ ЗАОХОЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
(Ціль 7.3. Українські працівники мають легальну роботу та витрачають менше часу на пошук нової легальної роботи)
183. Розроблення та подання на розгляд Кабінетові
Міністрів України проекту Закону України “Про
ратифікацію Угоди (у формі обміну листами) між
Урядом України та Організацією економічного
співробітництва та розвитку щодо приєднання до

Закон України “Про міжнародні
договори України” від 29.06.2004
№ 1906-IV
Положення про Мінекономіки

червень
2020 року

Законопроект
Департамент інвестицій та
(подано до Верховної Ради
інновацій
України)
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№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

Відповідальний виконавець

Декларації
про
міжнародні
інвестиції
і
багатонаціональні підприємства, відповідних
Рекомендацій та процедурних Рішень Ради
Організації економічного співробітництва та
розвитку”
184. Розроблення та подання на розгляд Кабінетові
Міністрів України проекту розпорядження
Кабінету Міністрів України “Про схвалення
Концепції реалізації державної політики у сфері
сприяння розвитку соціально відповідального
бізнесу в Україні на період до 2030 року”
185. Розроблення та подання на розгляд Кабінетові
Міністрів України проект Закону України “Про
внесення змін до Бюджетного кодексу України
щодо
створення
умов
для
модернізації
інфраструктури шляхом реалізації проектів на
умовах державно-приватного партнерства, у тому
числі концесії”
186. Розроблення та подання на розгляд Кабінетові
Міністрів України Проект Закону України “Про
внесення змін до Податкового кодексу України
щодо
створення
умов
для
модернізації
інфраструктури шляхом реалізації проектів на
умовах державно-приватного партнерства, у тому
числі концесії”
187. Розроблення та подання на розгляд Кабінетові
Міністрів України проекту постанови Кабінету
Міністрів України “Про внесення змін до
постанови
Кабінету
Міністрів
України
від 11 квітня 2011 р. № 384 “Деякі питання
організації
здійснення
державно-приватного
партнерства” стосовно нового Порядку проведення
конкурсу з визначення приватного партнера для
здійснення державно-приватного партнерства
щодо об’єктів державної, комунальної власності та
об’єктів, які належать Автономній Республіці
Крим, та стосовно удосконалення підходів до
аналізу ефективності здійснення державноприватного партнерства)

Положення про Мінекономіки

червень
2020 року

Нормативно-правовий акт Департамент інвестицій та
інновацій

Закон України “Про
від 03.10.2019 № 155-ІХ

концесію”

квітень
2020 року

Законопроект
Департамент інвестицій та
(подано до Верховної Ради
інновацій
України)

Закон України “Про
від 03.10.2019 № 155-ІХ

концесію”

квітень
2020 року

Законопроект
Департамент інвестицій та
(подано до Верховної Ради
інновацій
України)

Закон України “Про концесію”
від 03.10.2019 № 155-ІХ
Положення про Мінекономіки

квітень
2020 року

Нормативно-правовий акт Департамент інвестицій та
інновацій
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№
ЗАВДАННЯ / Захід
Підстави для виконання заходу
з/п
188. Проведення моніторингу реалізації плану заходів Постанова Кабінету Міністрів України
щодо популяризації інвестиційного потенціалу “Деякі питання реалізації у 2018України у світі на період до 2025 року
2020 роках
Державної
стратегії
регіонального розвитку на період до
2020 року” від 12.09.2018 № 733
189. Підписання Меморандуму про взаєморозуміння у Ініціативний
сфері
інвестицій
між
Мінекономіки
та Положення про Мінекономіки
Кувейтською інвестиційною адміністрацією
190. Розроблення та подання на розгляд Кабінетові Ініціативний
Міністрів України проекту Закону України “Про Положення про Мінекономіки
внесення змін до Закону України “Про
індустріальні
парки”
щодо
розвитку
індустріальних парків”
191. Розроблення та подання на розгляд Кабінетові Закон України “Про концесію”
Міністрів України проекту постанови щодо від 03.10.2019 № 155-ІХ
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 26.04.2017 № 298 “Про затвердження
Порядку заміни приватного партнера за договором,
укладеним у рамках державно-приватного
партнерства” (нова редакція порядку)
192. Розроблення та подання на розгляд Кабінетові Закон України “Про концесію”
Міністрів України проекту постанови щодо від 03.10.2019 № 155-ІХ
затвердження Порядку проведення концесійного
конкурсу та конкурентного діалогу в ЕТС
193. Розроблення та затвердження проекту наказу Закон України “Про концесію”
Мінекономіки щодо затвердження Порядку та від 03.10.2019 № 155-ІХ
форми надання щорічних звітів про виконання
договору, укладеного в рамках державноприватного партнерства, у тому числі концесійного
договору
194. Забезпечення роботи національного контактного Положення про Мінекономіки
пункту, зокрема здійснення заходів щодо
популяризації керівних принципів ОЕСР
195. Проведення
комплексного
моніторингу Ініціативний
проблемних питань діяльності іноземних компаній Положення про Мінекономіки
в Україні

Строк
виконання
липень,
грудень
2020 року

березень
2020 року

Форма завершення
Відповідальний виконавець
заходу
Інформаційно-аналітичні Департамент інвестицій та
матеріали
інновацій

Меморандум

Департамент інвестицій та
інновацій

червень
2020 року

Законопроект
Департамент інвестицій та
(подано до Верховної Ради
інновацій
України)

квітень
2020 року

Нормативно-правовий акт Департамент інвестицій та
інновацій

вересень
2020 року

Нормативно-правовий акт Департамент інвестицій та
інновацій

квітень
2020 року

Нормативно-правовий акт Департамент інвестицій та
інновацій

грудень
2020 року

Звіт

Департамент інвестицій та
інновацій

грудень
2020 року

Інформаційно-аналітичні
матеріали

Департамент інвестицій та
інновацій

IV.
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МЕХАНІЗМИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКИХ ПОТРЕБУЄ ФІНАНСУВАННЯ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

IV.1. ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ПРОГРАМИ
СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. “СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ ЕКОНОМІКИ”
Строк
Назва державної цільової програми
Відповідальний виконавець
виконання
Державна цільова програма реформування та розвитку оборонно- 2017-2021 роки департамент економіки безпеки і оборони
промислового комплексу на період до 2021 року” (постанова Кабінету
Міністрів України від 24.05.2017, таємно)
Державна цільова програма створення та освоєння виробництва боєприпасів 2017-2021 роки департамент економіки безпеки і оборони
та продуктів спеціальної хімії на період до 2021 року (таємно)

IV.2. БЮДЖЕТНІ ПРОГРАМИ
2018 рік
2019 рік*
2020 рік*
2021 рік**
(факт)
(план)
(план)
(план)
СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. “СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО ДЛЯ БІЗНЕСУ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА”
КПКВК 1201010 “Керівництво та управління у сфері розвитку економіки, торгівлі та
219 229,5
344 869,7
318 786,7
363 243,1
сільського господарства”
КПКВК 1201040 “Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом
451 760,0
здешевлення кредитів”
КПКВК 1201050 “Наукова і науково-технічна діяльність у сфері розвитку
агропромислового комплексу, стандартизації та сертифікації сільськогосподарської
143 009,0
135 252,9
77 561,0
продукції”
КПКВК 1201060 “Підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу”
24 018,6
24 343,3
15 409,3
КПКВК 1201080 “Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт
державного підприємства “Солотвинський солерудник” Тячівського району
6 797,3
4 635,6
4 635,6
Закарпатської області”
КПКВК 1201090 “Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі”
5 000,0
5 000,0
КПКВК 1201100 “Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств”
465 000,0
КПКВК 1201110 “Витрати Аграрного фонду пов’язані з комплексом заходів із
зберігання, перевезення, переробки та експортом об’єктів державного цінового
53 000,0
89 100,0
регулювання державного інтервенційного фонду”
КПКВК 1201120 “Фінансова підтримка видань з економічних питань”
748,4
КПКВК 1201130 “Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів,
400 000,0
виноградників та ягідників і нагляд за ними”
Назва бюджетної програми

(тис. грн.)
2022 рік**
(план)
391 693,7
77 561,0
16 356,9
4 635,6
-
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Назва бюджетної програми
КПКВК 1201140 “Державна підтримка тваринництва, зберігання та переробки
сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)”
КПКВК 1201150 “Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників”
КПКВК 1201270 “Організація і регулювання діяльності установ в системі
агропромислового комплексу та забезпечення діяльності Аграрного фонду”
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 1201300 “Формування статутного капіталу Фонду часткового гарантування
кредитів”
КПКВК 1201320 “Виконання судових рішень, що набрали законної сили”
КПКВК 1201330 “Здійснення заходів для впровадження та підтримання роботи бази
даних електронної звітності суб’єктів господарювання державного сектору економіки”
КПКВК 1201370 “Створення та функціонування Фонду національного багатства (у
тому числі поповнення статутного капіталу)”
КПКВК
1201480 “Забезпечення життєдіяльності
Криворізького гірничозбагачувального комбінату окислених руд”
КПКВК 1202010 “Керівництво та управління у сфері геодезії, картографії та кадастру”
КПКВК 1202020 “Проведення земельної реформи”
КПКВК 1202030 “Загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні роботи,
демаркація та делімітація державного кордону”
КПКВК 1202620 “Проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної
основи Державного земельного кадастру”
КПКВК 1203010 “Керівництво та управління у сфері державного резерву”
КПКВК 1203020 “Обслуговування державного матеріального резерву”
КПКВК 1203040 “Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного
матеріального резерву”
КПКВК 1206010 “Керівництво та управління у сфері промислової безпеки, охорони та
гігієни праці, нагляду за додержанням законодавства про працю”
КПКВК 1206020 “Наукова і науково-технічна діяльність у сфері промислової безпеки
та охорони праці”
КПКВК 1207010 “Керівництво та управління у сфері статистики”
КПКВК 1207020 “Статистичні спостереження та переписи”

2018 рік
(факт)

2019 рік*
(план)

2020 рік*
(план)

2021 рік**
(план)

2022 рік**
(план)

-

2 930 000,0

-

-

-

-

681 790,0

4 000 000,0

-

-

-

141 746,8

146 929,5

113 527,3

119 333,0

-

-

623 545,4

-

-

-

-

800,0

-

-

-

-

240 000,0

-

-

-

-

898,5

-

-

1 998,0

-

-

-

-

-

-

250 000,0

-

-

55 586,9

23 850,0

29 350,0

23 850,0

23 850,0

-

1 456 985,6
243 330,0

1 379 674,2
76 072,2

1 647528,8
88 615,1

1 774 331,2
92571,9

-

5 034,3

31 577,3

5 034,3

5 034,3

-

-

430 562,7

-

-

31 575,3
255 267,9

32 575,8
329 227,6

30 754,9
290 444,6

36 390,4
118 743,3

38 683,5
126 249,7

569 838,6

1 067 305,0

538 068,0

-

-

-

-

574 675,1

-

-

-

-

11 178,2

154 714,9

150 758,1

1 380 192,7
119 221,9

1 404 483,6
247 586,3

-

-

-
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Назва бюджетної програми

2018 рік
(факт)

2019 рік*
(план)

2020 рік*
(план)

2021 рік**
(план)

КПКВК 1207030 “Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів доходів,
5 722,9
5 498,3
витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя”
КПКВК 1207040 “Прикладні наукові дослідження у сфері державної статистики”
1 114,0
814,1
КПКВК 1207090 “Підготовка кадрів у сфері статистики вищим навчальним закладом
334,8
656,8
ІV рівня акредитації та забезпечення діяльності його баз практики”
КПКВК 1209010 “Керівництво та управління у сфері безпечності харчових продуктів та
1 612 707,2
1 890 236,3
1 706 203,2
захисту споживачів”
КПКВК 1209020 “Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному
678 639,8
578 639,8
678 639,8
бюро”
КПКВК 1209030 “Організація та регулювання діяльності установ в системі Державної
2 484 981,2
2 815 350,9
1 642 789,7
служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів”
КПКВК 1209040 “Проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та
83 697,8
83 697,8
83 697,8
експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду)”
КПКВК 1209610 “Заходи з будівництва прикордонних інспекційних постів та
75 527,1
136 192,0
покращення доступу сільськогосподарських МСП до експортних ринків”
СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. “СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ ЕКОНОМІКИ”
КПКВК 1201010 “Керівництво та управління у сфері розвитку економіки, торгівлі та
219 229,4
344 869,6
318 786,7
363 243,1
сільського господарства”
КПКВК 1201020 “Виконання зобов’язань України за участь у програмі ЄС
59 668,6
42 847,4
25 175,8
30 483,4
“Конкурентоспроможність підприємств малого та середнього бізнесу (COSME)”
КПКВК 1201030 “Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними
державами та міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне
26 428,4
156 642,0
253 363,1
186 601,8
забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках”
КПКВК 1201070 “Дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки,
виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням,
20 000,0
18 000,0
20 000,0
підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у
сфері економічного розвитку”
КПКВК 1201220 “Наукова і науково-технічна діяльність у сфері економічного
35 636,7
38 121,6
34 309,5
38 121,6
розвитку, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності”
КПКВК 1201230 “Фінансова підтримка розвитку туризму, створення умов безпеки
туристів, розбудови туристичної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів
7 416,9
17 886,0
та магістралей в Україні”
КПКВК 1201240 “Поповнення статутного капіталу Державної іпотечної установи з
подальшим використанням для забезпечення житлом громадян, зокрема учасників 1 600 000,0
антитерористичної операції, які потребують поліпшення житлових умов”

2022 рік**
(план)
1 831 683,7
678 639,8
1 725 492,4
83 697,8
264 120,0

391 693,7
30 483,4
186 601,8

20 000,0

38 121,6
-

-
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Назва бюджетної програми

2018 рік
(факт)
-

2019 рік*
(план)
-

2020 рік*
(план)
898,5

2021 рік**
(план)
-

2022 рік**
(план)
-

КПКВК 1201320 “Виконання судових рішень, що набрали законної сили”
КПКВК 1201440 “Виконання програми “Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення
79 472,7
1 614,5
технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом”
КПКВК 1201510 “Функціонування торгових представництв за кордоном”
28 251,8
25 637,0
28 751,9
28 991,5
КПКВК 1201520 “Виконання державних цільових програм реформування та розвитку
оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових
3 041 641,9
2 423 500,0
2 530 000,0
2 423 500,0
2 423500,0
технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції
оборонного призначення”
КПКВК 1201530 “Формування статутного капіталу публічного акціонерного
200 000,0
товариства “Експортно-кредитне агентство”
КПКВК 1201540 “Функціонування інституції з підтримки та просування експорту”
2 953,9
50 000,0
45 000,0
50 000 0
50 000,0
КПКВК 1201550 “Поповнення статутного капіталу державної інноваційної фінансово100 000,0
77 497
кредитної установи для забезпечення статутної діяльності”
КПКВК 1201570 “Заходи із створення та організації функціонування експортно73 790,9
кредитного агентства в України”
КПКВК 1201580 “Заходи із посилення інституційної спроможності для підготовки
5 212,2
6 148,0
8 731,2
8 731,2
проектів державно-приватного партнерства”
КПКВК 1201590 “Поповнення статутного капіталу Державного концерну
2 820 000,0
“Укроборонпром”
КПКВК 1208010 “Керівництво та управління у сфері експортного контролю”
21 035,6
21 606,3
20 577,3
24 635,5
26 481,8
КПКВК 1211050 “Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України”
44 798,5
57 770,1
78 450,7
83 661,1
87 607,4
* Обсяг видатків на 2019-2020 роки відповідає законам України “Про Державний бюджет України на 2019 рік” та “Про Державний бюджет України на 2020 рік”.
** Обсяг видатків на 2021–2022 роки відповідає стелі, доведеній Мінфіном.
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Додаток

План залучення технічної допомоги від донорів на 2020-2024 роки, спрямованої на виконання завдань та заходів
Завдання
відповідно до
Стратегічного
плану дій
на 2020-2024 роки

Назва проекту

Донор

Сума
проекту
(тис. дол.
США)

Строк
реалізації
проекту

Заходи, які фактично здійснено
за рахунок МТД

Заходи, які заплановано
здійснити до кінця строку
реалізації проекту

Очікуваний (запланований
результат)

Відповідальний
виконавець

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. “СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО ДЛЯ БІЗНЕСУ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА”
Завдання “Створення Партнерство для
належних умов для розвитку міст
ведення бізнесу”
(Реєстраційна
Картка
проекту
№ 3229-03)

Канада

16 760

Завдання “Створення Соціальне
належних умов для підприємство:
ведення бізнесу”
досягнення
соціальних змін за

Європейський
Союз

564

27.03.2015- Протягом звітного періоду з
30.06.2021 10.07.2018
до
10.01.2019
проектом здійснено наступні
заходи:
Компонент 2100.
В 16 містах-партнерах Проекту
створено та активно працюють
Робочі групи з підтримки МСП, до
складу яких входять жінкипідприємці
та
представники
екологічно сталого бізнесу.

За
підсумками
реалізації Заплановані результати на
Проекту планується досягти кінець звітного періоду:
Зміцнення
муніципального
зазначених результатів:
сектора в Україні шляхом
Компонент 2100.
нарощення спроможностей в
Підвищені
спроможності шістнадцятьох
містах
задля
місцевих зацікавлених сторін для сприяння
демократії
та
створення
відповідних економічному
розвитку
на
сприятливих умов для малих та місцевому рівні, створення більш
середніх підприємств із акцентом сприятливого середовища для
на
жінках-підприємцях
та підприємництва та місцевого
діяльності,
спрямованій
на економічного розвитку, сприяння
збереження довкілля
децентралізації
влади
та
Компонент 2200.
Компонент 2200.
плануванню
комплексного
Створено онлайн-курс “Школа Покращені
здатності
міст- розвитку
на
місцевому,
підвищення
партнерів здійснювати підтримку регіональному та національному
конкурентоспроможності МСП”, розвитку інфраструктури бізнесу. рівнях.
який
містить
інформаційні
продукти та відео з тренінгів, що
присвячені різним елементам
підтримки МСП.
Запущено три модулі онлайнкурсу:
“Соціальне
підприємництво”,
“Жіночий
бізнес”, “Зелений бізнес”.
Компонент 2300.
Компонент 2300.
Оновлення
бази
даних Розширені можливості місцевих
організацій,
які
займаються зацікавлених сторін для участі в
підтримкою бізнесу в містах- партнерствах з метою підтримки
партнерах Проекту ПРОМІС
розвитку бізнесу.
Надано підтримку у створенні 3-х
(секторальних) бізнес-асоціацій
Жінок-менторок.
01.03.2018- Протягом звітного періоду з За
підсумками
реалізації Заплановані результати на
31.08.2020 10.07.2018
до
10.01.2019 Проекту планується досягти кінець звітного періоду:
1. Проведено 12 “Гаражів ідей” в
проектом здійснено наступні зазначених результатів:
1. Підвищення
потенціалу 12 містах України. Кращі проекти
заходи:
близько
30
новостворених

департамент
регуляторної
політики
та
підприємництва
(інд. 36)

департамент
регуляторної
політики
та
підприємництва
(інд. 36)
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Завдання
відповідно до
Стратегічного
плану дій
на 2020-2024 роки

Назва проекту

Донор

Сума
проекту
(тис. дол.
США)

ініціативою
“знизу”
(Реєстраційна
Картка
проекту
№ 3798)

Завдання “Створення Підвищення
належних умов для конкурентоспром
ведення бізнесу”
ожності
українських
регіонів
та
розвиток
польськоукраїнського
економічного
співробітництва
(Реєстраційна
Картка
проекту
№ 3966)

Завдання “Створення Стипендіальна
належних умов для програма
ведення бізнесу”
консультування
німецької
економіки II

Строк
реалізації
проекту

Заходи, які фактично здійснено
за рахунок МТД
Проведено 12 “Гаражів ідей”
(Київ, Пирятин, Полтава, Харків,
Кропивницький,
Шепетівка,
Луцьк, Запоріжжя, Одеса, Дніпро,
Кривий Ріг, Баранівка), участь в
яких взяли 393 особи (268 – жінки,
125 – чоловіки). 40 кращих ідей (13 представники від команди)
запрошені до участі в хакатонах із
соціального підприємництва.
Тощо.

Республіка
Польща

1 345

Федеративна
Республіка
Німеччина

1 220

01.01.2018 - Протягом звітного періоду з
31.12.2020 10.07.2018
до
10.01.2019
проектом здійснено наступні
заходи:
1. Зміцнення обласних агенцій
регіонального розвитку та центрів
підтримки підприємництва.
2. Розвиток
регіональної
політики, у тому числі нових
напрямків, таких як “смартспеціалізації”.
3. Підтримка реалізації Стратегії
розвитку МСП та організації
центральної агенції з підтримки
МСП.
4. Розвиток сектора інноваційної
економіки
та
підтримка
українських стартапів.
5. Розвиток
польськоукраїнського співробітництва.
01.03.2018 – Протягом звітного періоду з
31.11.2021 10.07.2018
до
10.01.2019
проектом здійснено наступні
заходи:
Інформацію про програму було
поширено на 40 факультетах

Заходи, які заплановано
здійснити до кінця строку
реалізації проекту

Очікуваний (запланований
результат)

Відповідальний
виконавець

соціальних
підприємств
у
плануванні
та
здійсненні
подальшої діяльності, завдяки
неформальним методам навчання.
2. Підвищення поінформованості
громадськості щодо концепції
соціального підприємництва та
його ролі у стійкому розвитку
громадянського суспільства.
А також низка інших заходів
відповідно до цілей та завдань
проекту та за умовами Грантового
контракту “Зовнішня діяльність
Європейського
Союзу
ENI/2017/391-609”, а також в
рамках
Меморандуму
про
співробітництво
між
Мінекономрозвитку та УФБ.
За
підсумками
реалізації
Проекту планується досягти
зазначених результатів:
Пріоритет 1. Сталий розвиток
агентств регіонального розвитку:
a) Пріоритет 1. Сталий розвиток
агентств регіонального розвитку.
b) Пріоритет
3.
Підтримка
системи формування та реалізації
державної регіональної політики
на центральному рівні в Україні.
c) Пріоритет 4. Рекламування
Проекту
та
поширення
результатів проектів в Україні.

відібрані до участі в хакатонах із
соціального підприємництва.
2. Відбулася
Літня
школа
розвитку бізнес-навичок.
Тощо.

Заплановані результати на
кінець звітного періоду:
1. Оцінка
нинішнього
стану
створення системи інституційного
забезпечення
регіонального
розвитку в Україні та аудит
структур,
яким
надається
підтримка,
у тому
числі
функціональне обстеження АРР.
2. Підтримка
Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
України
щодо
створення
українського Офісу з розвитку
малого
і
середнього
підприємництва.
Тощо.

департамент
регуляторної
політики
та
підприємництва
(інд. 36)

За
підсумками
реалізації
Проекту планується досягти
зазначених результатів:
Мета
проекту:
українська
економіка отримує випускників

Заплановані результати на
кінець звітного періоду:
1. 80% учасників стипендіальної
програми (із них 50% - жінки), які
закінчили вищий навчальний
заклад, протягом року після

департамент
регуляторної
політики
та
підприємництва
(інд. 36)

62
Завдання
відповідно до
Стратегічного
плану дій
на 2020-2024 роки

Назва проекту

Донор

Сума
проекту
(тис. дол.
США)

(Реєстраційна
Картка
проекту
№ 4004)

Завдання “Створення Підтримка участі Європейський
належних умов для України
у
Союз
ведення бізнесу”
програмі COSME
(Реєстраційна
Картка
проекту
№ 4094)
Завдання “Створення Інституційна
Європейський
належних умов для підтримка
в
банк
ведення бізнесу”
рамках
реконструкції та
архітектури
розвитку
Завдання
підтримки реформ
(ЄБРР)
“Забезпечення
в
Україні
–
сталого
розвитку Команди
сфери
публічних підтримки реформ
закупівель”
(Реєстраційна
Картка
проекту
№ 3671-02)

Строк
реалізації
проекту

Заходи, які фактично здійснено
за рахунок МТД

Заходи, які заплановано
здійснити до кінця строку
реалізації проекту

Очікуваний (запланований
результат)

Відповідальний
виконавець

університетів, було проведено вищих навчальних закладів з
одну процедуру відбору (липень- підвищеним рівнем кваліфікації.
серпень 2018 року) учасників
програми.
Кандидати
могли
подати заявку на стажування в
одному
з
наступних
напрямків/тем:
економіка,
фінанси
та
страхування,
машинобудування,
електротехніка, тощо.

1 220

6 230

завершення практики знайшли
роботу, що відповідає їхній
кваліфікації, або здійснюють
самостійну
підприємницьку
діяльність.
2. 90% німецьких компаній, що
взяли
участь
у
програмі,
підтверджують
на
підставі
конкретних прикладів суттєве
підвищення фахової кваліфікації
та
практичних
навичок
стипендіатів у рамках практики.
Тощо.
18.12.2018 - Відсутня звітна інформація щодо Відсутня звітна інформація щодо Відсутня звітна інформація щодо департамент
17.06.2021 реалізації проекту.
реалізації проекту.
реалізації проекту.
регуляторної
політики
та
підприємництва
(інд. 36)
21.12.2016- Протягом звітного періоду з
01.03.2020 10.07.2018 до 10.01.2019 проектом
здійснено наступні заходи:
Щодо дерегуляції, розвитку МСП.
1. Проведено
6-е
та
7-е
дерегуляційне засідання Кабінету
Міністрів України.
2. Розроблено та затверджено
список ініціатив, які направлені на
покращення позицій України в
рейтингу Doing Business.
3. Розроблений
проект
комплексної постанови Кабінету
Міністрів України про Doing
Business.
Щодо
реформи
публічних
закупівель
1. Розроблено концепцію 2 етапу
технічного
доопрацювання
Електронної
тендерної
документації. Запущено пілотні
елементи в електронній системі.
2. Фіналізовано
формулу
формування ціни на природній газ

За підсумками реалізації Проекту
планується досягти зазначених
результатів:
1. Підтримка Стратегії розвитку
малого
і
середнього
підприємництва.
2. Покращення та систематизація
процесу дерегуляції.
3. Організація та проведення
дерегуляційних засідань Кабінету
міністрів України.
4. Поширення інформації про
програми підтримки. малого і
середнього підприємництва.

Щодо дерегуляції, розвитку МСП.
1. Проведено
6-е
та
7-е
дерегуляційне засідання Кабінету
Міністрів України.
2. Розроблено та затверджено
список ініціатив, які направлені на
покращення позицій України в
рейтингу Doing Business.
Розроблений проект комплексної
постанови Кабінету Міністрів
України про Doing Business.

департамент
регуляторної
політики
та
підприємництва
(інд. 36)
департамент
сфери публічних
закупівель
(інд. 33)

63
Завдання
відповідно до
Стратегічного
плану дій
на 2020-2024 роки

Назва проекту

Завдання
Прозорість
та
“Забезпечення
підзвітність
у
сталого
розвитку державному
сфери
публічних управлінні
та
закупівель”
послугах (TAPAS)
(Реєстраційна
Картка
проекту
№ 3519-05)

Донор

США

Сума
проекту
(тис. дол.
США)

24 460

Строк
реалізації
проекту

Заходи, які фактично здійснено
за рахунок МТД

на
основі
міжнародних
котирувань.
3. Розробка формули ціни на
паливо
з
урахуванням
міжнародних котирувань.
4. Розробка концепції та карти
інтеграції електронної системи
закупівель з відкритими наборами
даних (реєстрами).
5. Технічна
реалізація
електронного
інструменту
“Нецінові критерії”.
04.08.2016- 1. За звітний період Проектом
03.08.2021 надано консультаційну підтримку
щодо
розробки
нормативноправових актів у сфері публічних
закупівель та виконання положень
Угоди
СОТ
про
державні
закупівлі, а саме до:
- проекту Закону України “Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо
здійснення
закупівель
замовниками, що здійснюють
діяльність в окремих сферах
господарювання”
щодо
визначення
окремих
сфер
відповідно до законодавства ЄС;
- проекту Закону України “Про
внесення змін до Закону “Про
публічні
закупівлі
“щодо
регулювання
особливості
здійснення спрощених процедур”
в частині визначення положення
щодо електронних каталогів та
регулювання
проведення
закупівель нижче порогів;
- проекту Закону України “Про
внесення змін до Закону України
“Про публічні закупівлі “щодо
удосконалення
роботи
електронної системи закупівель та
порядку оскарження процедур
закупівлі”;

Заходи, які заплановано
здійснити до кінця строку
реалізації проекту

Очікуваний (запланований
результат)

Відповідальний
виконавець

1. Підтримка законодавчих змін у
сфері
публічних
закупівель
шляхом надання консультаційної
підтримки під час розроблення
проектів змін до Закону України
“Про публічні закупівлі” та
підзаконних
нормативноправових актів у цій сфері,
зокрема в частині імплементації
положень
Директив
ЄС
в
національне законодавство.
2. Забезпечення
розвитку
електронної системи закупівель
Prozorro, шляхом інвестування в
необхідні технічні розробки для
електронної системи.
3. Професіоналізація
сфери
публічних закупівель в Україні,
шляхом створення навчального
центру.
4. Підвищення
обізнаності
громадськості та бізнесу у сфері
публічних закупівель з метою
підвищення конкуренції та довіри
до
системи
електронних
публічних закупівель.
5. Проведення
необхідних
досліджень на аналізу в сфері
публічних закупівель з метою
подальшого розвитку електронної
системи та законодавства та
розробка
та
використання

1. Надана
експертно-юридична
підтримка у нормативно-правовій
діяльності департаменту, а саме:
- в частині підготовки юридичних
коментарів та пропозицій у
процесі розробки нової версії
Закону “Про публічні закупівлі”
відповідно до положень Директив
ЄС, визначених у “Дорожній
карті”;
- виконання положень Угоди СОТ
про державні закупівлі.
2. Надана технічна підтримка
розвитку
IT
інфраструктури
електронної системи Прозорро.
шляхом інвестування в необхідні
технічні розробки для електронної
системи.
3. Надана допомога в створенні
централізованої
закупівельної
організації
з
урахуванням
міжнародного досвіду.
4. Розроблено та запущено бетаверсію
нового
функціоналу
моніторингового
порталу
DoZorro.
5. Проведено
юридичні
консультації в сфері публічних
закупівель з учасникам та
замовникам.
6. З метою розвитку системи
моніторингу публічних закупівель

департамент
сфери публічних
закупівель
(інд. 33)

64
Завдання
відповідно до
Стратегічного
плану дій
на 2020-2024 роки

Назва проекту

Донор

Сума
проекту
(тис. дол.
США)

Строк
реалізації
проекту

Заходи, які фактично здійснено
за рахунок МТД
- проект Закону України “Про
внесення змін до Закону України
“Про
публічні
закупівлі”
(реєстраційний номер 4738-д);
- проекту постанови Кабінету
Міністрів України “Про внесення
змін до Порядку функціонування
електронної системи закупівель та
проведення
авторизації
електронних майданчиків”.
- проекту
наказу
Мінекономрозвитку
“Про
затвердження
Особливостей
укладення і виконання рамкових
угод”.
2. Крім того, надавав експертноюридичну підтримку діяльності
відділу в питаннях імплементації
Угоди про державні закупівлі
(СОТ) та надавав за запитом
коментарі та рекомендацій щодо
позицій України під час роботи в
рамках Комітету з питань
державних
закупівель
СОТ
(рекомендації та коментарі щодо
першої пропозиції до доступу до
Ринку державних закупівель
Російської Федерації у рамках
процесу приєднання до Угоди про
державні закупівлі СОТ).
3. Електронна система закупівель
ProZorro оснащена необхідними
сервісами та отримала послуги з
розробки, що необхідні для
забезпечення захисту інформації в
системі
та
її
сталого
функціонування.
4. Розроблено
програму
Професіоналізації
у
сфері
закупівель на базі Київської
школи економіки, програма буде
доступною для замовників з
різних сфер і після завершення
роботи Проекту.

Заходи, які заплановано
здійснити до кінця строку
реалізації проекту

Очікуваний (запланований
результат)

відкритих даних та аналітичних забезпечити
інструментів для управління та удосконалення
планування у сфері публічних Держаудитслужби.
закупівель.

підтримку
роботи

Відповідальний
виконавець

65
Завдання
відповідно до
Стратегічного
плану дій
на 2020-2024 роки

Назва проекту

Донор

Сума
проекту
(тис. дол.
США)

Строк
реалізації
проекту

Заходи, які фактично здійснено
за рахунок МТД
Розроблено проект постанови
Кабінету Міністрів України “Про
особливості
створення
та
функціонування централізованих
закупівельних організацій”.
5. Надано
пропозиції
та
рекомендації до законопроекту
“Про внесення змін до Закону
України “Про публічні закупівлі”,
з
урахуванням
пропозицій
регіональних представників ринку
публічних закупівель (учасники,
замовники
та
громадські
організації),
юридичного
департаменту
Мінекономрозвитку та Комітету
економічної політики Верховної
Ради України. Цей проект було
надано та обговорено з усіма
заінтересованими
сторонами,
включаючи
парламентаріїв,
центральні державні органи,
представників бізнесу, неурядові
організації тощо. Прийняття
проекту нової версії Закону “Про
публічні закупівлі” є основним
пріоритетом уряду України в
сфері публічних закупівель на
2019 рік.
Експерти EF та Трансперенсі
Інтернешнл Україна (далі – TI-U)
продовжують
проводити
моніторинг нового законодавства
в сфері публічних закупівель. За
звітний період було зареєстровано
2 законопроекти та були надані
експертні висновки до них
(законопроект реєстр. № 9460 від
03.01.2019 “Про внесення змін до
деяких законів України щодо
особливостей
процедури
публічних закупівель під час дії
правового
режиму
воєнного
стану”).

Заходи, які заплановано
здійснити до кінця строку
реалізації проекту

Очікуваний (запланований
результат)

Відповідальний
виконавець

66
Завдання
відповідно до
Стратегічного
плану дій
на 2020-2024 роки

Назва проекту

Донор

Сума
проекту
(тис. дол.
США)

Строк
реалізації
проекту

Заходи, які фактично здійснено
за рахунок МТД
Підготовлено статтю для блогу
про основні положення постанови
Кабінету Міністрів України “Про
особливості
створення
(визначення)
та
діяльності
центральних
закупівельних
організацій”, який вступив в силу
в березні 2019 року.
Крім того, Проект за співпраці з
відділом міжнародної діяльності
департаменту
регулювання
державних
закупівель
Мінекономрозвитку
надавав
експертно-юридичну підтримку
діяльності відділу в питаннях
імплементації Угоди про державні
закупівлі (СОТ) та надавав за
запитом
коментарі
та
рекомендації
щодо
позицій
України під час роботи в рамках
Комітету з державних закупівель
СОТ (рекомендації та коментарі
щодо фінальної пропозиції до
доступу до ринку державних
закупівель
Киргизької
Республіки, у рамках процесу
приєднання до Угоди про
державні закупівлі СОТ).
Окрім
цього,
опрацьовано
матеріали та офіційні документи
Комітету з державних закупівель
СОТ стосовно робочої програми
по збору та опрацюванню
статистичних даних, підготовка
до робочої групи по обговоренню
стратегії роботи в робочій групі.
Підготовлено спільний лист з ЄС
стосовно
подальших
кроків
роботи по робочій програмі по
статистиці.
Опрацювання
пропозиції
Великобританії
стосовно
двосторонньої угоди.

Заходи, які заплановано
здійснити до кінця строку
реалізації проекту

Очікуваний (запланований
результат)

Відповідальний
виконавець

67
Завдання
відповідно до
Стратегічного
плану дій
на 2020-2024 роки

Назва проекту

Донор

Сума
проекту
(тис. дол.
США)

Строк
реалізації
проекту

Заходи, які фактично здійснено
за рахунок МТД
6. Електронна система закупівель
ProZorro
отримує
постійну
підтримку від проекту ТАПАС,
оснащена необхідними сервісами
та отримала послуги з розробки,
що необхідні для забезпечення
захисту інформації в системі та її
сталого функціонування.
За
звітній
період
система
електронних закупівель ProZorro
отримала
сертифікат
на
відповідність
нормативним
вимогам інтегрованої системи
інформаційної безпеки (CSCI).
Наявність сертифікату засвідчує
безпеку системи ProZorro від
несанкціонованого доступу.
Окрім цього, протягом звітного
періоду, проект TAPAS надав
технічну допомогу для розробки
електронної
тендерної
документації, створення кабінету
ЦЗО та інвестував засоби в
розробки
інструменту
електронних каталогів в системі
ProZorro. Електронні каталоги
дозволять покупцям замовляти
товари,
використовуючи
модальність інтернет-магазину,
коли покупець обирає товар з
каталогу та обумовлює вартість,
за умов, що сума покупки нижче
порогу публічних закупівель.
Інструмент електронних каталогів
підготовлений для пілотного
використання.
7. В
сфері
професіоналізації
публічних закупівель EF разом з
Київською Школою Економіки
(КШЕ) та Мінекономрозвитку
провели
конференцію
для
місцевих органів влади щодо
створення
ефективних

Заходи, які заплановано
здійснити до кінця строку
реалізації проекту

Очікуваний (запланований
результат)

Відповідальний
виконавець
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Назва проекту

Донор

Сума
проекту
(тис. дол.
США)

Строк
реалізації
проекту

Заходи, які фактично здійснено
за рахунок МТД
централізованих
закупівельних
органів (CPB) в Україні.
Окрім цього, КШЕ доопрацював
навчальні програми з публічних
закупівель та активно впроваджує
змішаний формат навчання. Нові
студенти програми КШЕ будуть
мати можливість приймати участь
в навчальних програмах та
використовувати
онлайнплатформу для перевірки своїх
навичок
та
зберігати
усю
інформацію про свою успішність.
Також, EF разом КШЕ та
Мінекономрозвитку
18.01.2019
провели
“Національну
конференцію для місцевих органів
влади щодо створення ефективних
централізованих
закупівельних
органів” (79 учасників, з них
48 жінок та 31 чоловік).
Протягом
звітного
періоду
команда DOZORRO підготувала
21 текстову та 5 відеоінструкцій
для розповсюдження знань про те,
як використовувати інструменти
для
моніторингу
публічних
закупівель
(в
основному,
bi.prozorro.org, dozorro.org) і як їх
застосовувати для отримання
даних
з
відкритих
даних
контрактів.
У співробітництві із зовнішніми
партнерами було підготовлено
9 інструкцій, в тому числі 4 для
інфобоксу Prozorro та 5 для
електронного майданчика “Smart”
в
рамках
проекту
TI-U
SmartDOZORRO.
Випущені
навчальні матеріали про те, як
застосовувати показники для
виявлення порушень у закупівлях,
усунення чи попередження їх за

Заходи, які заплановано
здійснити до кінця строку
реалізації проекту

Очікуваний (запланований
результат)

Відповідальний
виконавець
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Назва проекту

Донор

Сума
проекту
(тис. дол.
США)

Строк
реалізації
проекту

Заходи, які фактично здійснено
за рахунок МТД
допомогою
інструментів
DOZORRO.
Розроблено
он-лайн
курс
“Публічні контракти. Моніторинг
громадянського
суспільства”.
Цільовою аудиторією курсу є
неурядові
організації.
Курс
доступний
за
посиланням: http://bit.ly/2wdvEln.
Окрім цього, проект TAPAS
запустив курс англійської мови
для команди ProZorro, тривалість
якого становить 8 місяців.
8. Протягом звітного періоду
команда аналітиків DOZORRO
провела технічні роботи для
оптимізації потоків інформації
про закупівлі в публічному
аналітичному
модулі
bi.prozorro.org. Було виокремлено
2 основних напрямки агрегування
даних:
- дані за весь період роботи ВІ, які
надані в більш спрощеному
вигляді та містять найбільш
вживані виміри та показники;
- повна інформація, починаючи з
2018 року до тепер, з усіма
показниками та вимірами, з
декількома полями класифікації.
Окрім цього, було впроваджено
декілька нових полів, а саме:
податкова
заборгованість
учасника
тендеру,
що,
як
очікується, допоможе державним
покупцям достатньою мірою
знайти інформацію про те, скільки
контрактів
з
ризикованими
постачальниками було підписано і
скільки
у
постачальників
заборгованості.
01.03.2019 команда DOZORRO
взяла участь в бізнес-сніданку
ProZorro
для
державних

Заходи, які заплановано
здійснити до кінця строку
реалізації проекту

Очікуваний (запланований
результат)
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Донор

Сума
проекту
(тис. дол.
США)

Строк
реалізації
проекту

Заходи, які фактично здійснено
за рахунок МТД
організацій (більше 80 учасників:
42 чоловіка та 38 жінок).
Було представлено вдосконалені
аналітичні
інструменти,
індикатори
ризику,
профілі
моніторингу тощо. Окрім цього,
була проведена кластерізація
індикаторів ризику з метою
спрощення навігації та інтеграції
їх в аналітичний модуль ВІ.
На сьогодні ризики поділяються
на 5 груп: “Проблеми в умовах
тендеру”; “Підозріле проведення
тендеру”; “Підозрілі учасники
торгів”; “Негативний зворотній
зв’язок
чи
спілкування”;
“Підозріле виконання угоди”.
З
метою
перевірки
функціональність
ВІ,
було
створено 3 прототипи бази
ризикових тендерів для 4 міст, з
метою отримання відгуків щодо
зручності
використання
функціонала (Київська міська
Рада, Львівська міська Рада,
Маріупольська
міська
Рада,
Дрогобич).
Ще одним напрямом активної
роботи DOZORRO є контроль
діяльності Держаудитслужби та
надання
відгуків
щодо
її
ефективності. Підготовлено звіт
про
результати
діяльності
Держаудитслужби
http://bit.ly/tender_audit.
Враховуючи
актуальність,
суспільний інтерес та великі
обсяги закупівель, TI-U розробила
концепцію
для
наступного
дослідження
тенденцій,
особливостей
та
проблем
публічних закупівель джерел
енергії. Підготовлено звіт про те,
як ефективно закуповувати газ

Заходи, які заплановано
здійснити до кінця строку
реалізації проекту

Очікуваний (запланований
результат)

Відповідальний
виконавець
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Донор

Сума
проекту
(тис. дол.
США)

Строк
реалізації
проекту

Заходи, які фактично здійснено
за рахунок МТД
через
Prozorro
http://bit.ly/prozorro_gas.
Окрім
цього,
TI-U
було
досліджено закупівлі Центральної
виборчої комісії, з наступним
наданням широкій аудиторії
інфографіки.
9. За звітний період експерти
DOZORRO провели моніторинг
2653 тендерів. З них було
направлено 1771 запит до
контролюючих
органів
та
закупівельних організацій. Було
отримано
809
відповідей.
122 тендери були виправлені.
DOZORRO
було
проведено
7 тренінгів (251 учасник, з них –
131 жінка та 120 чоловіків) щодо
можливостей
ефективного
використання відкритих даних та
аналітики з метою підвищення
ефективності бізнесу в сфері
публічних закупівель та засвоєння
засобів
протидії
випадкам
навмисного невмілого управління
процесом закупівлі чи корупції.
Проведено більше 30 оновлень
навчальних матеріалів в системі
Prozorro.
Також, DOZORRO забезпечило
підтримкою мережу регіональних
журналістів, результатом чого
стало 28 публікацій на тему
закупівель
та
специфічних
порушень в цій сфері.
Ефективність/неефективність
публічних закупівель висвітлено в
5 статтях в ЗМІ. Опубліковано
4 науково-дослідних робіт про
аналіз
ринку
публічних
закупівель.
Оновлено
CPV
інструмент
для
управління
публічними
закупівлями
та
аналізу ринку, розроблений для

Заходи, які заплановано
здійснити до кінця строку
реалізації проекту

Очікуваний (запланований
результат)
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Завдання
“Забезпечення
сталого
розвитку
сфери
публічних
закупівель”

Назва проекту

-

Завдання “Розбудова Загальносучасної
системи національне
державного
бачення
стратегічного
майбутнього
планування розвитку України, як основа
економіки”
для
державного
стратегічного
планування.
(Пропозиція щодо
залучення
технічної
допомоги)
Завдання “Розбудова Побудова
сучасної
системи комплексної
державного
моделі
стратегічного
прогнозування
планування розвитку економічного
економіки”
розвитку
на
регіональному
рівні.
(Пропозиція щодо
залучення
технічної
допомоги)
Завдання “Розбудова Створення
та
сучасної
системи адміністрування
державного
Інформаційної
стратегічного
платформи Цілей
планування розвитку сталого розвитку
економіки”
“Партнерство
заради досягнення
Цілей
сталого
розвитку”

Донор

Сума
проекту
(тис. дол.
США)

Строк
реалізації
проекту

Заходи, які фактично здійснено
за рахунок МТД

Заходи, які заплановано
здійснити до кінця строку
реалізації проекту

Очікуваний (запланований
результат)

Відповідальний
виконавець

Розроблення
функціоналу
інтеграції електронної системи
закупівель
з
зовнішніми
ресурсами для можливості подачі
громадськими
організаціями
онлайн-звернень щодо виявлених
порушень в електронній системі
закупівель до контролюючих та
правоохоронних органів
Кінцевим продуктом має стати (а)
Концепція
формування
сценарного бачення майбутнього
України з горизонтом до 50 років
на основі проведення Форсайтдослідження, (б) проекти анкет
для
проведення
Форсайтдослідження.

департамент
сфери публічних
закупівель
(інд. 33)

-

-

2020

включення
аналізу
цін
та
підготовки тендерних документів.
Розроблено 2 описи бізнес
процесів для ЦЗО.
-

–

–

2020

–

25.02.2019 під час перегляду
портфелю грантів Світового банку
Мінекономрозвитку звернулось
до Банку щодо необхідності
залучення допомоги.

–

–

2020

–

Звернутись до донорів.

Розробка комплексної моделі департамент
прогнозування
економічного стратегічного
розвитку на регіональному рівні. планування та
макроекономічного
прогнозування
(інд. 30)

–

–

2020-2024

–

Звернутись до донорів.

Створення та адміністрування
Інформаційної платформи Цілей
сталого розвитку (ЦСР) як
інструменту для моніторингу
прогресу України у досягненні
ЦСР, яка міститиме бази даних з
ЦСР,
ЦСР-орієнтовану
статистику,
рекомендації
з
урахування ЦСР у плануванні,

Звернутись до донорів.

департамент
стратегічного
планування та
макроекономічного
прогнозування
(інд. 30)

департамент
стратегічного
планування та
макроекономічного
прогнозування
(інд. 30)
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Назва проекту

(Пропозиція щодо
залучення
технічної
допомоги)
Завдання “Створення Програма
належних умов для підтримки
аграрної політики
безпечного
і
сільського
споживання”
розвитку
(Реєстраційна
Картка проекту
№ 3524-15)

Завдання “Створення
належних умов для
безпечного
споживання”

Німецькоукраїнський
агрополітичний
діалог
(Реєстраційна
Картка проекту
2833-03)

Донор

Сума
проекту
(тис. дол.
США)

Строк
реалізації
проекту

Заходи, які фактично здійснено
за рахунок МТД

Заходи, які заплановано
здійснити до кінця строку
реалізації проекту

Очікуваний (запланований
результат)

Відповідальний
виконавець

ЦСР-звітність.

USAID

20 597

07.09.201 - 31.07.2020

Уряд
Федеративної
Республіки
Німеччина через
Федеральне
Міністерство
продовольства
та
сільського
господарства
Німеччини
(BMEL)

22 671

01.01.2016 - Підготовленозвіти та проведео
31.12.2021 заходи:
1.Бачення
Нової
Аграрної
політики на виборах у 2019 році Внески німецької економіки в
розвиток
аграрного
сектору
України.
2.Агро-дебати/Стратегічні
бачення (конкурси) та Літня
школа АПД.
3.Новітні підходи до спільної
аграрної політики ЄС (CAP)перспективи
для
України;
Організації аграрних виробників.
4.Навчання аграрних дорадників.
5.Добровільна
сертифікація
сільськогосподарської
та
продовольчої продукції - досвід
Німеччини - опції для України.
6.Значення реформування ринку
землі для розвитку сільських
територій.
7.Реформа земельної політики та
інші поточні виклики аграрної та
лісової політики України - внески
програми
Двостороннього
співробітництва
BMEL
(Агрітехніка, Ганновер).

-

Покращення ділового середовища
та ефективності врядування в
аграрному секторі; збільшення
обсягу інвестицій, підвищення
продуктивності, рівня зайнятості
й
доходів
у
сільськогосподарському секторі;
поліпшення добробуту сільських
громад і вразливих категорій
виробників
1.Розвиток сільської місцевості.
1.
Актуальний
аналіз
та
2.Реформа аграрного управління. інформація про важливі сфери
3.Модернізація вищої освіти та реформ в аграрній політиці
системи наукових досліджень.
доступні
і
українським,
і
4.Розвиток сервіс-орієнтованих німецьким суб’єктам.
організацій
громадянського 2.
Рекомендації
щодо
дій
суспільства.
розробляються,
доопрацьовуються,
документуються
та
широко
обговорюються
в
рамках
структурованого діалогу.
3.Мінекономіки отримує супровід
під час виконання окремих
рекомендацій, які мають особливо
вагомий вплив на процеси
реформ.
4. Обрані аграрні вищі навчальні
заклади
та
науково-дослідні
інститути отримують інформацію
щодо аграрної політики та
агрополітичні методи.

Департамент
аграрної
політики

Департамент
розвитку
аграрного
сектору
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Назва проекту

Донор

Сума
проекту
(тис. дол.
США)

Строк
реалізації
проекту

Заходи, які фактично здійснено
за рахунок МТД

Заходи, які заплановано
здійснити до кінця строку
реалізації проекту

Очікуваний (запланований
результат)

Відповідальний
виконавець

Організовано
фаховоінформаційні поїздки:
1.«Діджиталізація в сільському
господарстві
та
аграрному
управлінні
інтелектуальні
рішення для майбутнього німецький досвід» - 8 учасників;
2.«Німецький
досвід
у
формуванні політики сільського
розвитку - пропозиції для
України» - 10 учасників;
3.«Реформи в аграрному секторі
України - поточні результати та
перспективи» - 3 учасники.
Завдання “Створення
належних умов для
безпечного
споживання”

Надання
консультацій
Україні з питань
аграрної торгівлі в рамках Угоди
про поглиблену
та всеохоплюючу
зону
вільної
торгівлі (ПВЗВТ)
між
ЄС
та
Україною
(Реєстраційна
Картка проекту
№ 4085)

Уряд
Федеративної
Республіки
Німеччина,
Міністерство
продовольства
та сільського
господарства
Німеччини
(BMEL)

2 610

01.01.2016 - 31.12.2021 Опубліковано друге видання
Довідника
органічного
експортера до ЄС з оновленою
інформацією щодо процедур та
вимог до експорту органічної
продукції.
З метою налагодження контактів
з українськими виробниками та
асоціаціями проект взяв участь у
двох міжнародних виставках
Fruitlogistica та BIOFACH в
Берліні та Нюрнберзі.
Проведено перше засідання
координаційної ради проекту.
Проведено робоче засідання в
Мінагрополітики
з
метою
обговорення
та
фіналізації
аналітичного документу щодо
варіантів політики ПДВ для
сільського господарства України.
Розроблено
презентацію
аналітичного документу щодо
варіантів політики ПДВ для
сільського господарства України
під час комітетських слухань
Комітету ВР України з питань
аграрної політики та земельних
відносин.

1. Проведення ознайомчого туру
до Німеччини щодо питань
розвитку
та
підтримки
агропродовольчого сектору – 15 –
18 грудня 2019 р.
2. Проведення дискусійної панелі
в
рамках
виставки
“GlobalFoodForumforFoodandAgr
iculture” – січень 2020 р.
3. Проведення ознайомчого туру
до Ірландії щодо питань розвитку
та підтримки агропродовольчого
сектору – початок 2020 р.
4. Проведення мінімум двох
Форумів харчових продуктів – до
кінця строку реалізації проекту.
5. Завершення
аналізу
інституційної
підтримки
експорту
серед
торговопромислових камер та асоціацій
України – початок 2020 р.
6. Визначення 5-10 партнерських
організацій для (палат та
асоціацій) для передачі знань та
розробки методів підтримки
експорту – початок 2020 р. та до
кінця реалізації проекту.
7. Відновлення роботи Робочої
групи з питань торгівлі з ЄС – до
кінця строку реалізації проекту.

1. Визначено 5 – 10 партнерських
інституцій, які підтримують
експорт аграрної продукції.
2. Розроблено план завдань та
заходів для подальшого розвитку
підтримки експорту.
3. Навички та знання щодо умов
експорту в рамках ПВЗВТ
передано
партнерським
інституціям
та
відповідним
представникам Мінекономіки.
4.
Результат
проведених
проектом експортних тренінгів та
заходів позитивно оцінено 80%
учасників.
5. Не менше 25% всіх учасників
склали жінки, які працюють в
аграрній сфері.

Департамент
розвитку
аграрного
сектору
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Завдання
відповідно до
Стратегічного
плану дій
на 2020-2024 роки

Назва проекту

Донор

Сума
проекту
(тис. дол.
США)

Строк
реалізації
проекту

Заходи, які фактично здійснено
за рахунок МТД

Заходи, які заплановано
здійснити до кінця строку
реалізації проекту

8. Продовження співпраці з
Міністерством
розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства: обговорення та
розробка переліку актуальних
питань
на
рік,
створення
Взято участь в міжнародній стратегічних документів (аналізів
виставці «АГРО 2019», панельній тощо) – до кінця строку реалізації
дискусії «Можливості та загрози проекту.
ведення аграрного бізнесу в
Україні» у співпраці з Німецькоукраїнською
промисловоторговельною палатою, форумі
«Експорт органічної продукції з
України до ЄС», у роботі
міжнародного
Форуму
Лейбніцького
Інституту
аграрного розвитку в країнах з
перехідною економікою (IAMO)
«Малі форми господарювання в
перехідний
період:
як
стимулювати
інклюзивне
зростання»,
Українськонімецький
форум
харчових
продуктів (Київ та Одеса).
Сформовано анкету для аналізу
інституційної
підтримки
експорту
серед
торговопромислових камер та асоціацій
України.

Проведено
зустріч
проектів
Двосторонньої
коопераційної
програми, Жашків.
Проведено робочі зустрічі з
представниками Мінекономіки
щодо узгодження діяльності
проекту.
Забезпечено підтримку Торгової
місії до Німеччини (організатор –
Німецько-Українська
промислово-торговельна палата).
Підписано Меморандум про
співпрацю між проектом та ТПП
України
Проведено аналіз інституційної
підтримки,
інтерв’ю
з
представниками асоціацій та
торгово-промислових палат.

Очікуваний (запланований
результат)

Відповідальний
виконавець
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Завдання
відповідно до
Стратегічного
плану дій
на 2020-2024 роки

Назва проекту

Донор

Сума
проекту
(тис. дол.
США)

Завдання “Створення
належних умов для
безпечного
споживання”

Сприяння
Уряд ФРН через
розвитку
Федеральне
професійної
Міністерство
освіти в аграрних продовольства та
коледжах
сільського
України.
господарства
(Реєстраційна
Німеччини
Картка проекту
№ 3750)

4 391

Завдання “Створення
належних умов для
безпечного
споживання”

Технічна
Європейський
допомога
на
банк
підтримку
реконструкції та
впровадження
розвитку
операції
(ЄБРР)
"Основний
кредит
для
аграрної галузі Україна"
(Реєстраційна
Картка проекту
№ 4134)

6 580

Строк
реалізації
проекту

Заходи, які фактично здійснено
за рахунок МТД

Заходи, які заплановано
здійснити до кінця строку
реалізації проекту

Очікуваний (запланований
результат)

Взято
участь
представників
проекту в інформаційних заходах
у якості запрошених спікерів.
15.08.2017 - Удосконалено 5 типових та 12 1. Підтримка НМЦ ВФПО та Покращено систему освіти в
31.07.2020 робочих навчальних плани та пілотних коледжів в подальшому аграрних коледжах за визначеними
значну
кількість
навчальних удосконаленні
навчальних спеціальностями та запроваджено
програм з 5-ти спеціальностей.
програм та планів.
механізми її подальшого сталого
Розпочато навчання в 4-х пілотних 2. Сприяння коледжам під час розвитку.
коледжах за удосконаленими запровадження
технологічної
планами (загалом понад 260 практики в умовах аграрного 1. Покращено навчальні плани за
студентів).
підприємства.
обраними спеціальностями.
Проведено 31 фаховий семінар з 3.
Продовження
заходів 2. Запроваджено методи навчання,
підвищення фахової кваліфікації, з підвищення
кваліфікації, орієнтовані
на
поглиблену
яких
7
дидактичного перепідготовка
та
навчання практичну підготовку студентів.
спрямування, на яких взяло участь викладачів коледжів в фахово- 3.
Підвищено
кваліфікацію
понад 400 викладачів.
методичних
питаннях
з викладачів
за
визначеними
Розроблено понад 20 навчальних залученням локальних експертів (4 пріоритетними напрямами.
матеріалів у формі посібників та семінари).
4. Узагальнено та поширено серед
презентацій.
4. Підготовка та проведення українських фахівців актуальний
Організовано
3
інформаційні обміну практикантами в 2020 році досвід щодо окремих обраних сфер
поїздки до ФНР (60 викладачів). (25-30 практикантів).
аграрної освіти в Німеччині та ЄС.
Поліпшено матеріально-технічне 5.
Організація
інформаційної
забезпечення
коледжів
та поїздки до ФНР зі спеціальності
приміщення ДУ НМЦ ВФПО.
«Електротехніка» (14 доцентів).
Організовано практичне навчання 6. Оновлення системи оцінювання
понад 40 студентів на фермерських знань для НМЦ ВФПО.
господарствах Німеччини.
7. Розробка програм для нових
дисциплін
(«Діджиталізація
аграрного виробництва»).
24.01.2019
–
23.01.2022.

Проведено
навчальні
та
консультаційні
заходи
для
фінансових
посередниківучасників
щодо
найкращих
практик оцінки кредитів та
моніторингу, нових цільових
кредитних
продуктів,
відповідних
гарантійних
інструментів та екологічних та
соціальних
стандартів,
що
відповідають
ЄС
/
ЄІБ
(Компонент 1).

1.Навчальні та консультаційні
заходи
для
фінансових
посередників-учасників
щодо
найкращих
практик
оцінки
кредитів та моніторингу, нових
цільових кредитних продуктів,
відповідних
гарантійних
інструментів та екологічних та
соціальних
стандартів,
що
відповідають
ЄС
/
ЄІБ
(Компонент 1).
2.
Визначення,
підбір та
навчання постачальників бізнеспослуг та служб поширення
послуг на регіональному рівні
для
підтримки
кінцевих

1. Збільшено участь фінансових
установ у середньо- та
довгостроковому кредитуванні
сектору виробництва
сільгосппродукції.
2. Модернізовано інфраструктуру
технічної підтримки в
державному секторі.
3. Модернізовано виробниче
обладнання та устаткування у
сільському господарстві.
4. Модернізовано потужності для
логістики, зберігання та
переробки.

Відповідальний
виконавець

Департамент
розвитку
аграрного
сектору

Департамент
розвитку
аграрного
сектору
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Завдання
відповідно до
Стратегічного
плану дій
на 2020-2024 роки

Назва проекту

Донор

Сума
проекту
(тис. дол.
США)

Строк
реалізації
проекту

Заходи, які фактично здійснено
за рахунок МТД

Заходи, які заплановано
здійснити до кінця строку
реалізації проекту
бенефіціарів.
Навчання
вибраних
постачальників бізнес-послуг та
служб поширення послуг щодо
навчання заявок на кредит
Залучення національних та
міжнародних
технічних
експертів для консультацій щодо
найкращих
технологій
Підготовка та надання програми
навчання та консультацій із
загальних технічних питань
(бланкова
підготовка)
для
потенційних
кінцевих
бенефіціарів.
Надання
постачальниками
бізнес-послуг та поширення
послуг
навчальної
та
консультаційної
програм
згрупованим
кінцевим
бенефіціарам
стосовно
виділення позики від банківпосередників.
Проведення 1-3 маркетингових
місій / навчальних поїздок, щоб
представити
конкурентоспроможну
українську
продукцію
регіональним та міжнародним
покупцям та ринкам (Компонент
2).
3. Співпраця з Мінекономіки та
іншими
відповідними
структурами
для
оцінки
інвестиційних потреб сектору
підтримки.
Забезпечення
підтримки
інституційного розвитку та
розбудови
потенціалу
для
суб'єктів державного сектору,
які отримують інвестиції, що
фінансуються проектом.
Забезпечення активної взаємодії
та координації з іншими

Очікуваний (запланований
результат)

Відповідальний
виконавець
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Завдання
відповідно до
Стратегічного
плану дій
на 2020-2024 роки

Назва проекту

Донор

Сума
проекту
(тис. дол.
США)

Строк
реалізації
проекту

Заходи, які фактично здійснено
за рахунок МТД

Заходи, які заплановано
здійснити до кінця строку
реалізації проекту

Очікуваний (запланований
результат)

Відповідальний
виконавець

відповідними проектами донорів
та МФО, а також з ініціативами
державного сектору
(Компонент 3).
Завдання “Створення
належних умов для
безпечного
споживання”

Підтримка
впровадження
сільськогосподар
ської
та
продовольчої
політики
в
Україні
(Реєстраційна
Картка проекту
№ 3407-02)

Європейський
Союз

5 604

01.02.2016 31.03.2020

Вдосконалення
бюджетного Департамент
процесу в галузі розвитку аграрної
сільського
господарства
та політики
сільських територій;

-

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. “СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ ЕКОНОМІКИ”
Завдання
Посилення
“Підвищення
інституційної
ефективності
спроможності
виробництва
на Українського
засадах
сталого національного
розвитку та розвитку органу
високотехнологічних стандартизації
конкурентних
(Реєстраційна
виробництв”
Картка
проекту
№ 4048)

Європейський
Союз

1 218

29.10.201828.12.2020

–

Компонент
1.
Законодавча 1. Виявлення
юридичних
гармонізація
з
нормативно- перешкод для сучасної діяльності
правовою базою ЄС.
з стандартизації та розробки
пропозицій щодо втручання;
перевірка
на
відповідність
законодавству
ЄС-Україна
з
метою підписання ACAA.
Компонент 2.
організація
стандартизації.

Функціональна 2. Пояснення сфери діяльності
органів НОС (наприклад, сертифікація,
оцінка відповідності, навчання та
консультування);
узгодження
його структури та внутрішніх
робочих процедур з НСБ країнчленів ЄС; розробка стратегії
розвитку.

Компонент 3. Робочі
технічних комітетів.

умови 3. Розробка процедур моніторингу
та робочих процедур технічного
комітету відповідно до практики
CEN та CENELEC. Технічні
комітети
“які
сплять”
виявляються і скасовуються, або
відновлюються.

Компонент 4. Раціоналізація 4. Процеси
стандартизації
процесів стандартизації.
спрощуються, автоматизуються та
гармонізуються із практикою ЄС.

департамент
технічного
регулювання та
метрології
(інд. 34)
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Завдання
відповідно до
Стратегічного
плану дій
на 2020-2024 роки

Назва проекту

Завдання
Реалізація
“Підвищення
експортного
ефективності
потенціалу
виробництва
на вартості лісової та
засадах
сталого деревообробної
розвитку та розвитку галузі в Україні
високотехнологічних шляхом зміцнення
конкурентних
відповідної
виробництв”
інфраструктури
якості.
(готується для
подання
на
реєстрацію
до
Мінекономіки)

Донор

Організація
Об’єднаних
Націй з
промислового
розвитку
(ЮНІДО)

Сума
проекту
(тис. дол.
США)

990

Строк
реалізації
проекту

04.201904.2022

Заходи, які фактично здійснено
за рахунок МТД

–

Заходи, які заплановано
здійснити до кінця строку
реалізації проекту

Очікуваний (запланований
результат)

Компонент 5. Створення системи 5. Введена
в
експлуатацію
автоматичного
перекладу система автоматичного перекладу
стандартів.
стандартів
(зазначено,
що
відповідне
обладнання
та
програмне
забезпечення
“TRADOS” було придбано з
використанням
бюджетних
коштів ЄС, але залишилося
неактивним).
Компонент
6.
Розробка 6. Розробка стратегії громадської
інформаційної стратегії.
орієнтації,
спрямованої
на
популяризацію діяльності НОС та
заохочення бізнесу до участі в
процесах стандартизації.
1.1. Поглиблений
аналіз 1. Підвищено
технічну
потенціалу
інституцій
та компетентність
та
стійкість
постачальників послуг з системи української
системи
української
інфраструктури інфраструктури
якості,
яка
якості, проведених прогалин, обслуговує вибраний ланцюжок
розроблених планів дій:
створення вартості.
- Проведення
картування
з
поглибленим
аналізом
національної системи управління
якістю (дослідження пропозиції).
- Проведення опитування про
потреби
приватного
сектора
(дослідження попиту).
- На підставі виявлених прогалин
розробити проект дорожньої
карти з планом дій для зміцнення
національної
системи
інфраструктури
якості,
що
обслуговує вибраний ланцюжок
створення вартості.
1.2. Підвищення
технічної
компетентності інфраструктури
якості (що обслуговує вибраний
ланцюжок створення вартості) на
інституційному рівні та на рівні
постачальників послуг:
- Сприяти розробці (прийняттю)
національних стандартів для
сектору деревини та виробів з
деревини відповідно до передової

Відповідальний
виконавець

департамент
технічного
регулювання та
метрології
(інд. 34)
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Завдання
відповідно до
Стратегічного
плану дій
на 2020-2024 роки

Назва проекту

Донор

Сума
проекту
(тис. дол.
США)

Строк
реалізації
проекту

Заходи, які фактично здійснено
за рахунок МТД

Заходи, які заплановано
здійснити до кінця строку
реалізації проекту
міжнародної
практики
(включаючи
переклад
та
поширення).
- Розвиток
компетенцій
та
навичок
місцевих
експертів
шляхом проведення тренінгів та
семінарів у сфері стандартизації,
пов'язаних
з
сектором
переробленої деревини.
- Підтримка
української
організації
стандартизації
у
прийнятті активної ролі на
міжнародній арені в роботі
стандартизації,
пов’язаної
з
ланцюжка створення вартості,
підтримання внеску України у
розробку стандарту ISO (ISO
38200) для ланцюга зберігання
деревини та продуктів на основі
деревини.
- Компетенція та навички будуть
розроблені
за
допомогою
тренінгів та консультативних
послуг,
щоб
дозволити
Укрметртестстандарту отримати
практичний досвід у таких сферах,
як;
проведення
випробувань
обладнання (деревообробка та ін.)
відповідно до вимог Директиви
ЄС 2006/42/EC; застосування
методів
вимірювання
для
перевірки рівнів звуку (які
генеруються,
наприклад,
деревообробним
обладнанням)
відповідно
до
міжнародного
стандарту ISO 3747, стандартів
EN ISO 3744:2010; EN ISO
3745:2012 та EN ISO 3746:2010.
- Розвиток
компетенцій
та
навичок шляхом проведення
спеціалізованих
тренінгів
та
семінарів
для
експертів
з
технічних галузей, пов’язаних із
застосуванням ISO 9001 / ISO

Очікуваний (запланований
результат)

Відповідальний
виконавець

81
Завдання
відповідно до
Стратегічного
плану дій
на 2020-2024 роки

Назва проекту

Донор

Сума
проекту
(тис. дол.
США)

Строк
реалізації
проекту

Заходи, які фактично здійснено
за рахунок МТД

Заходи, які заплановано
здійснити до кінця строку
реалізації проекту
14001 / ISO 45001 / та майбутнього
ISO 38200 (ланцюг зберігання)
тощо.
- Підтримка НААУ у прийнятті
активної ролі у міжнародній
роботі з акредитації, пов’язаній з
ланцюгом вартості переробленої
деревини.
- Можлива
домовленість
з
європейським
органом
з
акредитації (наприклад, FINAS;
Фінляндія), який є центром
передового досвіду в областях,
пов’язаних з обробкою деревини.
- Обрання
лабораторій
для
надання
допомоги,
що
підтримують вибраний ланцюжок
створення вартості, виходячи з
поглибленого
аналізу
інфраструктури якості України,
проведеного під час початкової
фази.
- Забезпечити
міжнародне
визнання
вибраних
випробувальних
лабораторій
відповідно до нової версії
стандарту ISO 17025:2017, яка
може
включати
підвищення
технічної
компетентності
персоналу, придбання обладнання
та послуг для збільшення обсягу
та охоплення акредитованих
випробувальних послуг, як того
вимагає приватний сектор з
вибраного ланцюжка вартості.
- Сприяння плануванню бізнесу та
маркетингу у випробувальних
лабораторіях шляхом проведення
семінарів, проведення курсів та
проведення рекламних заходів
(вимір сталого розвитку).
- Підвищити
технічну
компетентність
персоналу
(аудиторів) для ISO 9001, ISO

Очікуваний (запланований
результат)

Відповідальний
виконавець

82
Завдання
відповідно до
Стратегічного
плану дій
на 2020-2024 роки

Назва проекту

Донор

Сума
проекту
(тис. дол.
США)

Строк
реалізації
проекту

Заходи, які фактично здійснено
за рахунок МТД

Заходи, які заплановано
здійснити до кінця строку
реалізації проекту
14001 та ISO 45001, визначених
під час початкового етапу, та
придбати послуги для збільшення
обсягу
та
охоплення
акредитованих
послуг
сертифікації, що вимагаються
приватним сектором з обраного
ланцюга створення вартості.
2. Підготовити
поглиблений
аналіз / оцінку відповідних вимог
ринку (технічних регламентів і
стандартів) та план дій:
- Провести
картування
з
поглибленим
аналізом
відповідних вимог ринку для
МСП для доступу до ринків
(дослідження попиту).
- Розробити
план
дій
для
оперативного плану допомоги
галузевим бізнес-асоціаціям.
2.2. Посилити якість послуг, що
надаються галузевими бізнесасоціаціями:
- Посилити
спроможність
суб’єктів
підтримки
бізнесу
запропонувати послуги, пов’язані
з якістю, відповідно до потреб,
визначених
у
вибраному
ланцюжку створення вартості
(наприклад,
навчання,
консультативні
послуги,
стратегічні бізнес-плани тощо).
- Підвищити рівень обізнаності
серед МСП щодо відповідних
вимог ринку та інших учасників
ланцюжка створення вартості з
метою
підвищення
їхньої
спроможності
виконувати
стандарти (такі як стандарти
управління
та
добровільні
стандарти стійкості).
- Розроблення та розповсюдження
інструментів керівництва для
відповідності
вимогам

Очікуваний (запланований
результат)

2. Посилення обізнаності МСП
щодо необхідності дотримання
міжнародних
стандартів
та
технічних регламентів.

Відповідальний
виконавець

83
Завдання
відповідно до
Стратегічного
плану дій
на 2020-2024 роки

Назва проекту

Завдання “Розвиток Програма
експорту
та лідерства,
виведення
на сприяння
зовнішні
ринки експорту,
продукції з високою залучення
часткою
доданої інвестицій
вартості”
розвитку

Донор

США

та

Сума
проекту
(тис. дол.
США)

35 000

Строк
реалізації
проекту

Заходи, які фактично здійснено
за рахунок МТД

Заходи, які заплановано
здійснити до кінця строку
реалізації проекту

Очікуваний (запланований
результат)

експортного ринку для ланцюжка
створення вартості.
3. Розроблення
заходів
з 3. Підвищено культуру якості.
підвищення обізнаності:
- Розробити план дій щодо
проведення
інформаційних
кампаній та заходів у всіх сферах
інфраструктури
якості,
пов’язаних з обраним ланцюжком
створення вартості.
- Організувати
семінари
та
семінари для обміну досвідом між
зацікавленими
сторонами
з
сектору деревини та обробленої
деревини,
які
стосуються
практики управління якістю та
якістю продукції. Ці заходи
зібрали
б
представників
державного
та
приватного
секторів.
- Розробити рекламні матеріали
(включаючи
матеріали,
що
виробляються
в
рамках
Компоненту
1
Глобальної
програми з якості та стандартів
(GQSP), історії успіху, посібники,
що
стосуються
вибраного
ланцюжка створення вартості і
т. д.)
разом
зі
стратегією
поширення.
- Залучати приватні та державні
установи
до
інфраструктури
якості
по
дереву
для
розповсюдження
рекламних
матеріалів відповідно до плану
дій.
21.09.1994- Завдяки тісній співпраці Вестерн
–
–
31.12.2023 Ен-Ай-Ес
Ентерпрайз
Фонд
(WNISEF) та Мінекономрозвитку
як Уповноваженого органу у сфері
публічних
закупівель
щодо
розробки програмного модулю
відтепер надання узагальнених
відповідей
та
безоплатних

Відповідальний
виконавець

департамент
сфери публічних
закупівель
(інд. 33)
департамент
регуляторної
політики
та

84
Завдання
відповідно до
Стратегічного
плану дій
на 2020-2024 роки

Назва проекту

Донор

Сума
проекту
(тис. дол.
США)

(Реєстраційна
Картка
проекту
№ 86-26)

Завдання “Розвиток Канадськоекспорту
та український
виведення
на проект
з
зовнішні
ринки підтримки
продукції з високою торгівлі
та
часткою
доданої інвестицій
вартості”
(CUTIS)
(Реєстраційна
Картка
проекту
№ 3431)
Завдання “Розвиток “Реформа
експорту
та (спрощення)
виведення
на митних
зовнішні
ринки процедур”.
продукції з високою (Пропозиція щодо
залучення

Канада

11 577

–

–

Строк
реалізації
проекту

Заходи, які фактично здійснено
за рахунок МТД

консультацій рекомендаційного
характеру з питань закупівель
відповідно до Закону України
“Про
публічні
закупівлі”,
здійснюється на офіційному сайті
Міністерства (www.me.gov.ua) у
рубриці “Публічні закупівлі”.
Зазначений Інформаційний ресурс
Уповноваженого
органу
(https://goo.gl/QvwW6c)
направлений на накопичення і
поширення інформації щодо
застосування законодавства про
публічні закупівлі в рамках
реалізації державної політики у
сфері закупівель.
Так, у підрозділі “Узагальнені
відповіді” розміщені офіційні
листи Уповноваженого органу з
актуальних питань у сфері
публічних закупівель, реалізовано
зручний пошук інформації у
підрозділі “Консультації з питань
закупівель”,
запроваджено
можливість
отримання
безоплатної
консультації
за
допомогою
сервісу
“Задати
питання”.
09.02.2016- Проведено дослідження щодо
01.02.2021 перспективних
напрямів
співробітництва між Україною та
США.

2020-2022

–

Заходи, які заплановано
здійснити до кінця строку
реалізації проекту

Очікуваний (запланований
результат)

Відповідальний
виконавець
підприємництва
(інд. 36)

Проведення дослідження щодо
перспективних
напрямів
співробітництва у трикутнику
“Україна-ЄС-Канада”.

Скорочення
бідності
та
стимулювання
економічного
зростання в Україні за рахунок
збільшення об’ємів канадськоукраїнської торгівлі та інвестицій.

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

Звернутись до донорів на предмет:
1. Консультативної
підтримки
щодо розроблення відповідних
нормативно-правових
актів,
зазначених
в
розпорядженні
Кабінету
Міністрів
України

Реалізація
відповідальними
центральними
органами
виконавчої
влади
завдань,
визначених
розпорядженням
Кабінету
Міністрів
України
від 19.06.2019
№ 444

департамент
багатосторонніх
та двосторонніх
торговельних
угод (інд. 42)
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часткою
доданої технічної
вартості”
допомоги)

Завдання “Розвиток Формування
експорту
та перспективних
виведення
на моделей
зовнішні
ринки застосування
продукції з високою принципу
часткою
доданої діагональної
вартості”
кумуляції
з
урахуванням
існуючих
зон
вільної
торгівлі
України
з
учасницями
Регіональної
конвенції про панєвросередземноморськ
і
преференційні
правила
походження.
(Пропозиція щодо
залучення
технічної
допомоги)

Донор

–

Сума
проекту
(тис. дол.
США)

–

Строк
реалізації
проекту

2020-2021

Заходи, які фактично здійснено
за рахунок МТД

–

Заходи, які заплановано
здійснити до кінця строку
реалізації проекту
від 19.06.2019
№ 444
“Про
затвердження плану заходів з
імплементації положень Угоди
СОТ про спрощення процедур
торгівлі”.
2.Технічної
допомоги
щодо
проведення навчальних семінарів
та
тренінгів
підвищення
кваліфікації.
3. Посилення інституціональної
координації в рамках реалізації
Плану заходів з імплементації
положень Угоди СОТ про
спрощення процедур торгівлі,
затвердженого розпорядженням
Кабінету
Міністрів
України
від 19.06.2019 № 444, наприклад,
шляхом створення відповідного
проектного Офісу.
4. Технічного і комп’ютерного
оснащення.
Звернутись до донорів.

Очікуваний (запланований
результат)

Відповідальний
виконавець

“Про затвердження плану заходів
з імплементації положень Угоди
СОТ про спрощення процедур
торгівлі” з метою реформи митних
процедур (оптимізації процедур
на кордоні) та, як наслідок,
збільшення торговельних потоків
та розвитку малого та середнього
бізнесу, зниження корупції, тощо.

Розроблені моделі.

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

86
Завдання
відповідно до
Стратегічного
Назва проекту
плану дій
на 2020-2024 роки
Завдання “Розвиток Розроблення бази
експорту
та даних для збору
виведення
на інформації
про
зовнішні
ринки економічне
продукції з високою становище країни,
часткою
доданої зовнішньоторгове
вартості”
льну політику та
діяльність
спільних
міжурядових
органів.
(Пропозиція щодо
залучення
технічної
допомоги)
Завдання “Розвиток Підтримка
експорту
та діяльності
виведення
на Консультативної
зовнішні
ринки групи з питань
продукції з високою торгівлі та сталого
часткою
доданої розвитку.
вартості”
(Пропозиція щодо
залучення
технічної
допомоги)
Завдання “Розвиток Європейський
експорту
та проект технічної
виведення
на допомоги
щодо
зовнішні
ринки реалізації
продукції з високою Стратегії розвитку
часткою
доданої системи
вартості”
технічного
регулювання на
2021-2025 роки та
заходів щодо її
реалізації
(Пропозиція щодо
залучення
технічної
допомоги)
Завдання “Розвиток Підтримка
інноваційної
розвитку системи
інфраструктури для географічних
активізації наукових зазначень
в
досліджень, науково- Україні
технічних

Донор

Сума
проекту
(тис. дол.
США)

Строк
реалізації
проекту

Заходи, які фактично здійснено
за рахунок МТД

–

–

2020-2021

–

Звернутись до донорів.

Розроблена та впроваджена база департамент
даних.
міжнародної
співпраці у сфері
економіки,
торгівлі
та
сільського
господарства
(інд. 43)

–

–

2020-2021

–

Звернутись до донорів.

Отримано необхідний досвід.

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

Європейський
Союз

6000

2021-2024

–

Реалізація
заходів
Стратегії
розвитку системи технічного
регулювання на 2021-2025 роки,
які передбачено здійснити у 20212024 роках.

Реалізовані
заходи
Стратегії
розвитку системи технічного
регулювання на 2021-2025 роки,
які передбачено здійснити у 20212024 роках.

департамент
технічного
регулювання та
метрології
(інд. 34)

Європейський
Союз

3 658

01.09.2017- Проаналізовано проект Закону
31.08.2020 України “Про внесення змін до
деяких
законодавчих
актів
України
щодо
покращення
правового захисту географічних
зазначень” (реєстраційний номер

- Удосконалення
законодавчої
бази
та
посилення
рівня
управління
адміністративних
інститутів
для
розвитку
української системи реєстрації,
контролю та впровадження ГЗ, що

Створення
з
урахуванням
положень актів ЄС щодо ГЗ
законодавчої бази України та
посилення
адміністративних
інститутів
для
розвитку
української системи реєстрації,

департамент
розвитку сфери
інтелектуальної
власності
(інд. 23)

Заходи, які заплановано
здійснити до кінця строку
реалізації проекту

Очікуваний (запланований
результат)

Відповідальний
виконавець

87
Завдання
відповідно до
Стратегічного
Назва проекту
плану дій
на 2020-2024 роки
(експериментальних) (Реєстраційна
розробок, нарощення Картка
проекту
технологічного
№ 3832)
потенціалу шляхом
стимулювання
інноваційної
діяльності”

Донор

Сума
проекту
(тис. дол.
США)

Строк
реалізації
проекту

Заходи, які фактично здійснено
за рахунок МТД
6023). Запропоновано додаткові
поправки щодо регулювання
трьох
спеціальних
сфер
(сільськогосподарські продукти та
продукти
харчування,
вино,
спиртні напої) спеціальними
законами.
Законопроект був прийнятий в
першому
читанні.
Редакція
законопроекту
зі
змінами,
розробленими
Бенефіціарами
(Реципієнтами) та проектом,
підтримана
профільним
комітетом
Верховної
Ради
України, чекає на друге читання.
Під
час
початкової
фази
проведено
зустрічі
з
представниками
Мінекономрозвитку,
Мінагрополітики, а також з
представниками
асоціацій
виробників
та
окремими
виробниками.
Здійснено
загальний
огляд
українського законодавства про
вино
(винні
продукти),
ароматизовані винні продукти та
спиртні
напої.
Огляди
проводились шляхом вивчення
існуючих правових норм та
проведення кількох зустрічей з
працівниками, пов’язаними з
географічними зазначеннями (ГЗ)
в Мінагрополітики.
Сфера застосування та структура
спеціальних законів, а також
схема (структура) “Закону про
виноградарство та виробництво
винних продуктів” узгоджуються
з
Мінагрополітики.
Були
підготовлені проекти текстів
законів/схем, які обговорюються з
профільними
департаментами
Мінагрополітики.
Зокрема, в процесі розробки /
узгодження
наступні

Заходи, які заплановано
здійснити до кінця строку
реалізації проекту
включає виконання перекладу та
термінологічну
перевірку
актуальних актів права ЄС,
подальшу
розробку
актів
національного
законодавства
щодо ГЗ.
- Реалізація
маркетингових
заходів (збирання маркетингової
інформації,
проведення
маркетингових
досліджень,
аналіз,
моделювання
маркетингових
ситуацій),
спрямованих на ребрендинг,
промоцію та консультаційну
діяльність для продукції, що має
назви захищених в ЄС ГЗ.
- Реалізація
усіх
необхідних
кроків для реєстрації української
продукції як ГЗ в Україні та ЄС і її
наявність на ринку.
- Планування
та
підготовка
проектів
розвитку
сільських
територій з метою посилення
туристичної
привабливості
регіонів, розробка та реалізація
маркетингових стратегій для
продуктів регіонів зі справжнім
потенціалом продуктів з ГЗ,
розробка
та
реалізація
маркетингових стратегій для
нових
ринків,
що
демонструватимуть
цінність
політики ГЗ в загальній стратегії
України з розвитку сільських
територій.

Очікуваний (запланований
результат)
контролю та впровадження ГЗ.
Виконання
перекладу
та
термінологічної
перевірки
актуальних актів права ЄС щодо
ГЗ відповідно до Порядку
здійснення
перекладів
на
українську мову актів права ЄС,
затвердженого
постановою
Кабінету
Міністрів
України
від 31.05.2017
№ 512,
для
подальшого
розроблення
національного
законодавства
щодо захисту ГЗ для виноробної
продукції,
спиртних
напоїв,
сільськогосподарської, харчової
продукції та захисту продуктів з
гарантованим
традиційним
складом.
Приведення у відповідність та
здійснення
наближення
українського законодавства і
положень, що стосуються ГЗ, до
законодавства і положень ЄС.
Забезпечення
підтримки
та
посилення
потенціалу
Міністерства аграрної політики та
продовольства
України,
Міністерства
економічного
розвитку і торгівлі України та
інших
відповідних
органів
української влади, включаючи
контролюючу(і)
організацію(ї),
відповідальну(і) за ГЗ, з метою
забезпечення впровадження та
застосування законодавства про
ГЗ.
Маркетингові
заходи
для
декількох виробників виноробної
продукції,
спиртних
напоїв
молочної продукції в аспекті
ребрендингу,
ринкових
досліджень, промоції.
Результатом
реалізації
маркетингових заходів Проекту
повинен
стати
успішний
ребрендинг на ринку продукції,

Відповідальний
виконавець

88
Завдання
відповідно до
Стратегічного
плану дій
на 2020-2024 роки

Назва проекту

Донор

Сума
проекту
(тис. дол.
США)

Строк
реалізації
проекту

Заходи, які фактично здійснено
за рахунок МТД
законопроекти:
- Закон
про
географічні
зазначення
для
сільськогосподарської продукції
та продуктів харчування, який
буде
регулювати
питання
захищене
позначення
походження/захищене
географічне
зазначення
(ЗПП/ЗГЗ), гірські продукти тощо,
політику
якості
сільськогосподарської продукції
та продуктів харчування;
- Закон про спиртні напої, який
регулюватиме
питання
ЗГЗ,
політику якості та інші вимоги ЄС
щодо спиртних напоїв;
- Закон про ГЗ для вин та
ароматизованих
винних
продуктів, який буде регулювати
питання ЗПП/ЗГЗ для вин та
питання ЗГЗ для ароматизованих
винних продуктів - політика щодо
якості цих продуктів.
Ведеться робота щодо розробки
стратегії ребрендингу “чутливих
продуктів”
для
вина
та
алкогольних напоїв. Створено
сторінку проекту на “Фейсбуці”.
Організовано
ряд
семінарів,
присвячених
інституційному
функціонуванню
системи
ЗПП/ЗГЗ в ЄС, законодавчого
розвитку політики в галузі якості
алкогольних напоїв і вина в
Україні,
вимог
ЄС
та
законодавства щодо географічних
зазначень,
Характеристики
сенсорних
властивостей
вин
майбутнього
ЗПП
Ялпуг,
Характеристики
сенсорних
властивостей вин; семінари для
виробників
бринзи
були
організовані в Рахові та Верховині
на тему: стандарти, специфікація,
правові рамки, прямий маркетинг,

Заходи, які заплановано
здійснити до кінця строку
реалізації проекту

Очікуваний (запланований
результат)
що
має
назви
захищених
європейських ГЗ, а саме: як
мінімум 2 назви молочної
продукції, 2 назви спиртних
напоїв, 2 назви виноробної
продукції.
Реєстрація української харчової
продукції як ГЗ в ЄС, як мінімум
2 назви виноробної продукції,
2 назви спиртних напоїв, в тому
числі медові напої, 2 назви
сільськогосподарської (молочної)
продукції,
які
відповідають
вимогам ЄС щодо захисту ГЗ та
можуть бути зареєстровані як ГЗ в
Україні і ЄС та доступні на ринку.
Результатами
підтримки
Проектом виробників виноробної,
алкогольної та молочної продукції
повинні бути зареєстровані як ГЗ в
Україні та в ЄС як мінімум по
2 назви виноробної продукції,
спиртних напоїв, в тому числі
медові
напої,
сільськогосподарської (молочної)
продукції, а також допомога у
створенні Асоціації виробників
української продукції з ГЗ.
Підтримка Мінекономрозвитку та
Мінагрополітики та завершення
реєстрації в Україні та ЄС
ідентифікованих
та
обраних
продуктів із ГЗ.
Розроблення проектів розвитку
сільських територій з метою
посилення
туристичної
привабливості регіонів і запуску
маркетингових стратегій для
нових ринків.

Відповідальний
виконавець

89
Завдання
відповідно до
Стратегічного
плану дій
на 2020-2024 роки

Назва проекту

Донор

Сума
проекту
(тис. дол.
США)

Строк
реалізації
проекту

Заходи, які фактично здійснено
за рахунок МТД
ціна, розподіл та маркування
Надано підтримку у створенні
організацій-виробників
/
представницьких
органів
/
Асоціацій ГЗ. Розроблено статут
асоціації виробників сирів.
Було проведено семінари щодо
органів перевірки та контролю,
що повинні бути створені.
Триває робота зі збору даних для
технічних специфікацій для ГЗ
для вина Ялпуг.
За підтримки команди проекту
протягом звітного періоду було
зареєстровано
асоціацію
виробників сирів – “Асоціація
виробників
традиційних
карпатських високогірних сирів”.
Ця
асоціація
буде
носієм
майбутнього ЗПП сиру бринзи.
Проведено ряд зустрічей з
виробниками бринзи в різних
районах Карпат (Рахів, Хуст,
Тячів, Воловець, Верховина,
Путиля) та визначено два види
сиру, що мають найвищий
потенціал для реєстрації ГЗ:
високогірна бринза з овечого
молока і високогірна бринза з
коров’ячого молока.
Виробникам надано сприяння у
розробці
повного
досьє
з
географічних
зазначень,
необхідного для реєстрації ЗПП
для “гуцульської овечої бринзи”
(формулювання
специфікації
продукту,
визначення
географічного / виробничого
регіону, природного середовища /
людських
чинників,
методів
виробництва сировини, зв’язку
між якістю або характеристиками
продукту
та
географічним
середовищем, що визначають
процедури
виробництва
та
переробки).

Заходи, які заплановано
здійснити до кінця строку
реалізації проекту

Очікуваний (запланований
результат)

Відповідальний
виконавець

90
Завдання
відповідно до
Стратегічного
плану дій
на 2020-2024 роки

Назва проекту

Донор

Сума
проекту
(тис. дол.
США)

Строк
реалізації
проекту

Заходи, які фактично здійснено
за рахунок МТД
Подана перша заявка на захист
географічних
зазначень
відповідно
до
чинного
законодавства України та вимог
ЄС: було підготовлене повне
досьє для реєстрації гуцульської
овечої бринзі в якості Захищеного
позначення
походження,
направлено
до
Мінекономрозвитку для офіційної
реєстрації в Україні. Були
підготовлені: План контролю та
санітарні
рекомендації
для
гуцульської овечої бринзи і
обговорені та узгоджені з
виробниками.
Більше 20 виробників сиру та
5 виробників вина (зацікавлених
сторін) / майбутніх користувачів
географічних зазначень пройшли
навчання
на
семінарах
та
дискусіях
щодо
створення
майбутніх
географічних
зазначень: “Гуцульська овеча
бринза” та “Ялпуг”.
Було
організовано
кілька
зустрічей
з
представниками
виноробних
підприємств,
розташованих
у
районі
виноробства
Ялпуг.
Був
підготовлений короткий опис
специфікації
продукту
для
майбутнього вина ЗПП “Ялпуг” з
дотриманням вимог, визначених в
Регламенті (ЄС), № 1308/2013 та
Регламенті
Комісії
(ЄС)
№ 607/2009.
Спільно
з
виробниками вин з району
виноградарства
Ялпуг
проаналізовано
сенсорні
характеристики вин та обговорила
потенційні види вина району
виноградарства Ялпуг.

Заходи, які заплановано
здійснити до кінця строку
реалізації проекту

Очікуваний (запланований
результат)

Відповідальний
виконавець

