Додаток
ІНФОРМАЦІЯ
про стан виконання заходів визначених Антикорупційною програмою Мінекономрозвитку на 2019–2021 роки,
за перше півріччя 2019 року
№ з/п
заходу додатку 1
або
назва корупційного
ризику додатку 2 до
Звіту…

Найменування заходу,
зазначеного в антикорупційній
програмі

Строк виконання
заходу **

Відповідальні за виконання
заходу

Стан виконання ***

Сфера торговельного захисту
Відсутність чітко
визначеного механізму
проведення
антидемпінгових,
антисубсидиційних,
спеціальних
розслідувань

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

листопад 2019 р.

Зіньковський С.В.
(Департамент торговельного
захисту)

Мінекономрозвитку за участі
міжнародних експертів
розроблено законопроекти,
спрямовані на удосконалення
механізму використання
інструментів торговельного
захисту з урахуванням норм
СОТ та сучасної міжнародної
практики (проекти законів
України: "Про внесення змін до
Закону України "Про захист
національного товаровиробника
від демпінгового імпорту",
"Про внесення змін до Закону
України "Про захист
національного товаровиробника
від субсидованого імпорту",
"Про внесення змін до Закону
України "Про застосування
спеціальних заходів щодо
імпорту в Україну"). А також з
метою реалізації положень
вказаних законопроектів,
Мінекономрозвитку розроблено
проект Закону України "Про
внесення змін до Митного
кодексу" та проект Закону
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Відсутність чіткої
процедури визначення
кваліфікаційних
критеріїв учасника під
час проведення
процедури закупівлі
послуг юридичних
радників для
забезпечення захисту
прав та інтересів

Проведення роз’яснювальної роботи
із працівниками департаменту
торговельного захисту стосовно
дотримання антикорупційного
законодавства, законодавства в
сфері публічних закупівель та
рекомендацій стосовно здійснення
закупівель, зокрема щодо
кваліфікаційних критеріїв учасника
під час проведення процедури

постійно

Козленко Ю.А.
(Департамент торговельного
захисту)

України "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів у
сфері торговельного захисту".
Вказані законопроекти
опрацьовані з провідними
вітчизняними експертами та
пройшли громадське
обговорення, в установленому
порядку погоджені
відповідними центральними
органами виконавчої влади та
схвалені Кабінетом Міністрів
України.
07.03.2018 законопроекти
подано на розгляд комітетів
ВРУ (реєстраційні номери: №№
8102, 8103, 8104, 8105, 8106).
Станом на 09.07.2019 проекти
Закону про захисні заходи
(№8102), Закону про захист від
субсидованого імпорту
(№8103), Закону про захист від
демпінгового імпорту (№8104)
та Закону про внесення змін до
деяких законодавчих актів
України у сфері торговельного
захисту (№8105) включені до
проекту порядку денного
десятої сесії Верховної Ради
України восьмого скликання.
Протягом звітного періоду
проводилась робота із
працівниками департаменту
стосовно дотримання
антикорупційного
законодавства, в тому числі у
сфері публічних закупівель та
рекомендацій стосовно
здійснення закупівель, зокрема
щодо кваліфікаційних критеріїв

3
України в торговельноекономічній сфері в
рамках СОТ

Відсутність чіткого
механізму та
критеріїв
формування переліку
виставковоярмаркових заходів,
проведення яких
фінансується з
Державного бюджету
України

закупівлі послуг юридичних
радників.

учасника під час проведення
процедури закупівлі послуг
юридичних радників.

Сфера розвитку експорту
Внесення змін до постанови жовтень 2019 р.
Штонда О. В.
Кабінету Міністрів України від
(департамент розвитку
22 серпня 2007 р. № 1065 “Про
експорту)
вдосконалення
виставковоярмаркової діяльності в Україні”

Виконано
Прийнято постанову
Кабінету Міністрів України
від 19 червня 2019 р. № 533
“Про внесення змін до
Концепції розвитку
виставково-ярмаркової
діяльності”, яка
затверджена постановою
Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2007 р. № 1065
“Про вдосконалення
виставково-ярмаркової
діяльності в Україні”

Сфера стратегічного розвитку сектору оборони та безпеки
Виконання функцій
Мінекономрозвитку
як уповноваженого
органу з
питань
координації
діяльності
з
реалізації
державного
оборонного
замовлення.
Здійснення
координації
діяльності
з
реалізації
державного
оборонного
замовлення
та
формування проекту

Внесення змін до Закону жовтень 2019 р.
України
“Про
державне
оборонне
замовлення”,
які
передбачають підвищення рівня
прозорості державних закупівель
за
державним
оборонним
замовленням, та запровадження
конкурентних процедур при
закупівлі продукції, робіт та
послуг, що становлять державну
таємницю, або якщо факт
закупівлі
відноситься
до
інформації,
що
становить
державну таємницю.

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

Мінекономрозвитку
розроблено нову редакцію
проекту Закону України
“Про державне оборонне
замовлення”, який станом на
сьогодні доопрацьовується у
відділі
з
урахуванням
зауважень,
наданих
юридичним департаментом
Міністерства.
Водночас, у Верховній Раді
України групою народних
депутатів
розроблено
альтернативний
проект
Закону
України
“Про
внесення змін до деяких
законодавчих актів щодо
запровадження
принципів
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основних показників
державного
оборонного
замовлення.

прозорості та публічності у
сфері
формування
та
реалізації
державної
військово-промислової
політики”,
який
зареєстровано
за
№ 10248 від 24.04.2019.
Мінекономрозвитку
в
цілому підтримує зазначений
законопроект
та
готове
супроводжувати
його
у
Верховній Раді України.
Крім
того,
Мінекономрозвитку
звернулось
до
Кабінету
Міністрів
України
з
пропозицією
доручити
державним замовникам з
оборонного
замовлення
всебічно
опрацювати
питання щодо внесення змін
до статей ЗВДТ, шляхом
уточнення
(конкретизації)
змісту
відомостей,
що
становлять
державну
таємницю,
ступенів
секретності,
затверджених
наказом Служби безпеки
України від 12.08.2005 №
440, що надасть можливість
збільшити відкриту частину
основних
показників
державного
оборонного
замовлення та забезпечить
проведення
закупівлі
продукції, робіт і послуг за
оборонним замовленням на
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конкурентних
засадах
відповідно
до
Закону
України
“Про
публічні
закупівлі” до прийняття
Верховною Радою України
законопроекту №
10248
від 24.04.2019.
З огляду на вищевикладене
зазначаємо, що на сьогодні
робота
з
розробки
законодавчих
механізмів
щодо
запровадження
принципово нової моделі
державних закупівель при
формуванні
державного
оборонного замовлення в
Мінекономрозвитку триває, а
її завершення залежить від
результатів
розгляду
законопроекту
Верховною
Радою України.
Видача атестата
спеціалізованого
металургійного
переробного
підприємства

Удосконалення законодавства у
сфері регулювання діяльності з
металобрухтом щодо порядку
видачі атестата спеціалізованого
металургійного підприємства
(внесення змін до Закону України
«Про металобрухт» та
приведення у відповідність
нормативно-правових актів)

Сфера промислової політики
Листопад 2019 р.
Черних О. О.
Задорожний О. О.
Мініцька О. В.
(Департамент промислової
політики)

Опрацьовуються пропозиції
щодо скасування наказу
Державного комітету
промислової політики
України від 08.02.2001 № 53
«Про затвердження Порядку
проведення перереєстрації
ліцензій на здійснення
операцій з металобрухтом та
Порядку атестації
спеціалізованого
підприємства»,
зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України
22.02.2001 за № 162/5352,
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та запровадження
заявницької процедури
набуття права вважатися
спеціалізованими
металургійними
переробними
підприємствами для
суб’єктів господарювання.
Не поточна (не
чинна) редакція
методичних
рекомендацій
експертизи
інвестиційних
проектів, які
потребують надання
державної підтримки,
що подаються
головними
розпорядниками
бюджетних коштів
для проведення
Мінекономрозвитку
оцінки економічної
ефективності та
надання експертного
висновку за
результатами її
проведення
Недосконалість
нормативноправових актів,
згідно з якими
здійснюється
реєстрація

Сфера управляння державними інвестиціями та підтримки розвитку
Внесення змін в нормативноIV квартал 2019 р.
Гришкевич О. М.
правові акти:-внесення змін в
Спічак Н. І.
методичні рекомендації (зміни в
(Департамент державних
наказ Мінекономрозвитку від
інвестиційних проектів та
13.03.2013 № 243) з урахуванням
підтримки розвитку)
змін до постанови Кабінету
Міністрів України
від 9 червня 2011 р. № 701

10.07.2019 на засіданні
Кабінету Міністрів України
прийнято розроблений
Мінекономрозвитку проект
постанови “Про внесення
змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України,
зокрема і до постанови №701
від 09.06.2011.

Сфера міжнародного торговельно-економічно співробітництва та європейської інтеграції
Надання пропозицій до проекту грудень 2019 р.
Котушенко А. М.
Надано
пропозиції
до
Закону України "Про внесення
(Департамент
проекту Закону України
змін до статті 5 Закону України
міжнародного торговельно- «Про внесення змін до
"Про
зовнішньоекономічну
економічно співробітництва частини 5 Закону України
та європейської інтеграції)
«Про зовнішньоекономічну
діяльність"
діяльність» (технічна назва)
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представництв
іноземних суб’єктів
господарської
діяльності в Україні
Ймовірне
використання
службового
становища
посадовою особою
при
прийнятті
рішення
щодо
можливості
державної реєстрації
авторського права на
твір та прийнятті
рішення
щодо
видачі/відмови
у
видачі контрольних
марок

(технічна назва)

Сфера інтелектуальної власності
Проведення
роз’яснювальної постійно
Жалдак В. О.
роботи з посадовими особами, які
Шкураков С. О.
безпосередньо
здійснюють
Єсєв В. Д.
розгляд заяв про державну
реєстрацію авторського права на
твір та про видачу контрольних
марок,
щодо
суворого
дотримання
антикорупційного
законодавства та законодавства в
сфері інтелектуальної власності
Моніторинг
(перевірка)
відповідності їх дій щодо
дотримання вимог законодавства
у сфері інтелектуальної власності раз на пів року
при
прийнятті
відповідного
рішення

Жалдак В. О.
Шкураков С. О.

Вжито дієвих заходів
направлених на
недопущення
порушень антикорупційного
законодавства та
законодавства в
сфері інтелектуальної
власності.
Протягом жовтня-листопада
2018
року посадові особи, які
безпосередньо здійснюють
розгляд заяв про державну
реєстрацію авторського
права на
твір та про видачу
контрольних
марок, підвищили
кваліфікацію в
Інститут післядипломної
освіти
при Національній академії
внутрішніх справ за
програмою
тематичного
короткострокового
семінару підвищення
кваліфікації
державних службовців,
працівників органів
державної
влади та посадових осіб
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Ймовірне
використання
службового
становища
посадовою особою
Державного
підприємства
«Український
інститут
інтелектуальної
власності»
при
розгляді заявок на
видачу
охоронних
документів
на
об’єкти
права
промислової
власності,
враховуючи те, що
адміністративна
послуга,
яка
стосується
видачі
охоронних
документів
на
об’єкти
права
промислової
власності надається
Мінекономрозвитку
на
підставі
позитивного
висновку
закладу
експертизи
(ДП
«Український
інститут

Проведення бесід та
роз’яснювальної роботи з
посадовими особами, які
безпосередньо здійснюють
розгляд заявок на видачу
охоронних документів на об’єкти
права промислової власності,
щодо суворого дотримання
антикорупційного законодавства
та законодавства у сфері
інтелектуальної власності

постійно

Моніторинг (перевірка)
відповідності посадових осіб, які
безпосередньо здійснюють
розгляд заявок на видачу
охоронних документів на об’єкти
права промислової власності,
щодо дотримання вимог
законодавства в сфері
інтелектуальної власності при
складанні відповідного висновку
про можливість/неможливість
державної реєстрації об’єкта
права промислової власності.

раз на півроку

Кудін А. В.
(Український інститут
інтелектуальної власності)

органів
місцевого самоврядування з
питань запобігання корупції.
Моніторинг проведено.
Дієві заходи направлені на
запобігання
корупційного
правопорушення
та
правопорушення пов’язаного
з корупцією проведено

Моніторинг проведено

Кудін А. В.
(Український інститут
інтелектуальної
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інтелектуальної
власності»)
про
можливість
реєстрації
об’єкта
права
промислової
власності за умови
подання заявником
платіжного
документу
про
сплату державного
мита
за
видачу
охоронного
документу на об’єкт
права
промислової
власності
Відсутність
вичерпного переліку
вимог до документів,
що підтверджують
освітньокваліфікаційний
рівень, стаж роботи
керівника здобувача
ліцензії, що
додаються до заяви
про отримання
ліцензії на право
провадження
туроператорської
діяльності

Внесення змін до Ліцензійних
умов провадження
туроператорської діяльності в
частині визначення чіткого
переліку документів (їх витягів),
що підтверджують освітньокваліфікаційний рівень, стаж
роботи керівника здобувача
ліцензії на право провадження
туроператорської діяльності

Сфера туризму та курортів
ІІ квартал 2019
Мартиновська В. В.
Осадча Л. М.
Гришукова Т. О.

Виконано
Урядом затверджено Зміни
до Ліцензійних умов
провадження
туроператорської діяльності
(далі – Зміни) (постанова
Кабінету Міністрів України
від 22.05.2019 № 420).
Змінами, зокрема, приведено
кадрові вимоги до
провадження
туроператорської діяльності
у відповідність до вимог
Закону України "Про вищу
освіту", впорядковано
вимоги до освіти керівника
та персоналу туроператора,
що отримуються за межами
України, а також і до стажу
роботи за межами України,
та такої, що не може бути
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Відсутній перелік
документів, що
подаються органами
сертифікації про
результати
оцінювання
відповідності готелів
та інших об'єктів, що
призначаються для
надання послуг з
тимчасового
розміщення
(проживання),
вимогам до заявленої
категорії

Внесення змін до чинного
законодавства щодо зміни
процедури встановлення
категорії колективним засобам
розміщування

ІV квартал 2019

Мартиновська В. В.
Каштан Н. М.
Гришукова Т. О.

підтверджена записами у
трудовій книжці.
Розроблено проект
Закону України "Про
внесення змін до деяких
законодавчих актів України у
сфері туризму" (далі - проект
закону), яким зокрема
пропонується запровадити
нову процедуру присвоєння
категорій об'єктам
туристичної інфраструктури
за декларативним принципом
та визначити чіткий перелік
документів для декларування
заявленої категорії засобу
розміщування. Проект
закону погоджено з
Мінфіном, МЗС,
Мінагрополітики,
Держстатом,
Держпродспоживслужбою,
Нацкомфінпослуг, ДФС,
Адміністрацією
Держприкордонслужби.
надано відмову у погодженні
проекту закону (лист ДРС від
15.06.2018 № 5729/0/20-18).
Позиція ДРС – проект закону
є передчасним, оскільки
зобов’яже усіх суб’єктів
туристичної діяльності не
залежно від обсягів
надаваних послуг та
організаційно – правової
форми декларувати свій
намір про провадження
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господарської діяльності, а
також призведе до
зменшення обсягів продажу
туристичного продукту
внаслідок збільшення
розміру фінансового
забезпечення суб'єктів
туристичної діяльності. На
сьогодні між
Мінекономрозвитку та ДРС
досягнута домовленість
щодо підготовки точкових
змін до Закону України "Про
туризм", які стосуватимуться
лише врегулювання
актуальних проблемних
питань провадження
туроператорської діяльності.
Організація правового забезпечення
Вплив зацікавлених
осіб на посадових
осіб юридичного
департаменту, які
залучені до
розроблення та
участі у розробленні
нормативноправових актів, що
відносяться до
компетенції
Мінекономрозвитку

Моніторинг (перевірка)
відповідності дій посадових осіб
юридичного департаменту, які
залучені до розроблення та участі
у розробленні нормативноправових актів, що відносяться
до компетенції
Мінекономрозвитку.
Вжиття заходів щодо внесення
змін до актів законодавства, у
разі виявлення у них колізій
щодо врегулювання відповідних
правовідносин.

Грудень 2019 р.

Базанова Т.В.
Тринус Ф.А.
Лініченко Д.В.

На постійній основі
здійснюється моніторинг
(перевірка) відповідності дій
посадових осіб, які залучені
до розроблення та участі у
розробленні нормативноправових актів, що
відносяться до компетенції
Мінекономрозвитку, зокрема
перевірка проектів
нормативно-правових актів,
що подаються на підпис
керівника, на відповідність
вимогам законодавства,
міжнародним договорам.
У разі виявлення під час
виконання посадових
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обов’язків у нормативноправових актах колізійних
норм вживаються заходи,
направлені на їх можливе
усунення, зокрема
повідомляються структурні
підрозділи
Мінекономрозвитку щодо
необхідності узгодження
норм певних законодавчих та
нормативно-правових актів;
розробляються відповідні
проекти нормативноправових актів.
Вплив зацікавлених
осіб на
представлення
юридичного
департаменту
Мінекономрозвитку
у суді під час
підготовки
документів або
безпосереднього
представництва
інтересів
Мінекономрозвитку.

Перевищення
повноважень

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

Грудень 2019 р.

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

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

Грудень 2019 р.

Базанова Т.В.
Харабара Т.І.

На постійній основі
переглядаються довіреності,
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посадових осіб під
час організації та
ведення претензійної
та позовної роботи

Неврегульованість
процедури
включення до плану
проведення
внутрішнього аудиту
об’єктів на підставі
використання даних
єдиної бази
фінансових звітів
суб’єктів
господарювання
державного сектору

процесу відповідно до
процесуального законодавства.

Лініченко Д.В.

Внесення змін у довіреності,
видані органом влади, з метою
встановлення обмежень щодо
визнання та відмови від позовів.
Управління внутрішнього аудиту
Розробити та подати на
затвердження Міністру
нормативно правові документи
жовтень 2019 року
Єрмілова Г. Ю.
щодо деяких питань відбору
(Управління внутрішнього
об’єктів для проведення
аудиту)
планових внутрішніх аудитів,
якими зазначити джерело
отримання інформації: данні з
єдиної бази фінансових звітів.

видані посадовим особам
юридичного департаменту,
які уповноважені
представляти інтереси
Мінекономрозвитку в судах
та за необхідності, вносяться
відповідні зміни у них.
Вживаються заходи щодо
врегулювання процедури
включення до плану
проведення внутрішнього
аудиту об’єктів

Примітка:
**заповнюється з урахуванням строку виконання, встановленого антикорупційною програмою, а уразі, якщо строк виконання антикорупційною
програмою не встановлено – зазначається строк «протягом року».
***наводиться розширена інформація про проведену роботу щодо виконання заходу (дат підготовки інформаційних (методичних, аналітичних
тощо) матеріалів (звітів), дат та способів їх поширення, дат проведення інформаційних компаній, дат та тематики проведення тренінгів
(навчань), кількості осіб, що взяли у них участь, кількості та результатів службових розслідувань, перевірок, експертиз, іншої інформації, що
свідчитиме про виконання заходів) та відсоток його виконання (для заходів, виконання яких заплановано у певний строк)

