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Питання розвитку технологій документообігу, архівної справи, розгляду звернень громадян та запитів на публічну інформацію
Розроблення та участь у
Положення про департамент
Вивчення та аналіз
Квашилава О. М.
до 11.09.2020
підготовці проектів нормативно- документообігу та контролю, посадові відповідних документів,
Настенко А. В.
правових актів з питань звернень інструкції працівників департаменту,
інформації
громадян, доступу до публічної
інші документи з цих питань
інформації, діловодства та
архівної справи, інших
нормативно-правових актів, що
відносяться до компетенції
департаменту
Організація в Мінекономіки
Положення про департамент
Вивчення та аналіз
Квашилава О. М.
до 11.09.2020
роботи зі зверненнями громадян, документообігу та контролю, посадові відповідних документів,
Настенко А. В.
запитами на публічну
інструкції працівників департаменту,
інформації
інформацію, діловодства та
інші документи з цих питань
архівної справи
Питання торговельного захисту
Проведення антидемпінгових,
Положення про Мінекономіки,
Вивчення та аналіз
Сидорук Н. Є.
до 11.09.2020
антисубсидиційних та
положення про департамент захисту
відповідних документів,
Зіньковський С. В.
спеціальних розслідувань
національного виробника, положення інформації
про управління захисту внутрішнього
ринку у складі департаменту захисту
національного виробника, положення
про відділи у складі управління
захисту внутрішнього ринку, посадові
інструкції працівників департаменту,
Закони України ''Про захист
національного товаровиробника від
демпінгового імпорту'', ''Про захист
національного товаровиробника від
субсидованого імпорту'', ''Про
застосування спеціальних заходів
щодо імпорту в Україну''
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Участь у процедурах вирішення
спорів СОТ з метою захисту прав
та інтересів України в
торговельно-економічній сфері

Розроблення, опрацювання та
проведення експертизи проектів
нормативно-правових актів з
питань безпечності та окремих
показників якості харчових
продуктів, ветеринарної
медицини, здоров’я та
благополуччя тварин, карантину
та захисту рослин

Положення про Мінекономіки,
Вивчення та аналіз
положення про департамент захисту
відповідних документів,
національного виробника, положення інформації
про управління захисту торгових
інтересів у складі департаменту
захисту національного виробника,
положення про відділ урегулювання
торгових суперечок у складі
управління захисту торгових
інтересів, посадові інструкції
працівників департаменту,
Порядок забезпечення
захисту прав та інтересів України в
торговельно-економічній сфері в
рамках Світової організації торгівлі,
затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 01.06.2016
№ 346
Сфера безпечності харчових продуктів
Положення про Міністерство
Вивчення та аналіз
розвитку економіки, торгівлі та
відповідних документів,
сільського господарства України,
інформації
затверджене постановою Кабінету
Міністрів України від 20 серпня
2014 р. № 459, Положення про
директорат безпечності харчових
продуктів, затверджене наказом
Мінекономіки від 28.01.2020 № 91

Сидорук Н. Є.
Козленко Ю. А.

до 11.09.2020

Мороз М.А.
Щирова Н.С.
Мороз Д.А.
Чекан К.В.

до 11.09.2020

Організація здійснення
заходів з мобілізаційної
підготовки і цивільного захисту
та контроль за їх здійсненням в

Відділ мобілізаційної підготовки та цивільного захисту
Положення про відділ мобілізаційної
Вивчення та аналіз
Шамрай І. І.
підготовки та цивільного захисту
відповідних документів,
Сорокіна В. Г.
(далі – відділ), посадові інструкції
інформації
Затяган А. В.
працівників відділу, Закон України

до 11.09.2020
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Мінекономіки, на підприємствах,
в установах та організаціях, що
належать до сфери його
управління або залучаються
Міністерством до виконання
мобілізаційних завдань
(замовлень)

''Про мобілізаційну підготовку та
мобілізацію'', Кодекс цивільного
захисту України

Сфера технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності
Надання адміністративних послуг
Положення про Мінекономіки,
Вивчення та аналіз
Крижановський М. М.
у сфері оцінки відповідності, Положення про департамент
відповідних документів,
Кушнерик О. Ю.
метрології
та
метрологічної технічного регулювання та метрології, інформації
Попруга Ю. М.
діяльності
посадові інструкції працівників
Янович В. І.
зазначеного департаменту, інші
документи та інформація з цих
питань;
Закон України "Про
адміністративні послуги";
Закон України "Про технічні
регламенти та оцінку відповідності";
Закон України "Про метрологію та
метрологічну діяльність"
Проведення
моніторингу
Положення про Мінекономіки,
Вивчення та аналіз
Крижановський М. М.
призначених органів з оцінки Положення про департамент
відповідних документів,
Кушнерик О. Ю.
відповідності
стосовно
їх технічного регулювання та метрології, інформації
Янович В. І.
відповідності
вимогам
до посадові інструкції працівників
призначених органів і виконання зазначеного департаменту, інші
ними
своїх
обов’язків, документи та інформація з цих
установлених Законом України питань;
"Про технічні регламенти та
Закон України "Про технічні
оцінку
відповідності"
та регламенти та оцінку відповідності";
відповідними
технічними
Закон України "Про основні засади
регламентами
державного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльності";

до 11.09.2020

до 11.09.2020
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постанова Кабінету Міністрів
України від 13.01.2016 № 56 "Про
затвердження спеціальних вимог до
призначених органів з оцінки
відповідності";
постанова Кабінету Міністрів
України від 31.10.2018 № 937 "Про
затвердження критеріїв, за якими
оцінюється ступінь ризику від
провадження призначеними органами
з оцінки відповідності та визнаними
незалежними організаціями
господарської діяльності з оцінки
відповідності вимогам технічних
регламентів і визначається
періодичність здійснення планових
заходів державного нагляду
(контролю) Міністерством розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства";
наказ Мінекономіки від 14.05.2020
№ 879 "Про затвердження
уніфікованої форми акта, складеного
за результатами проведення планової
(позапланової) перевірки
призначеного органу з оцінки
відповідності чи визнаної незалежної
організації щодо відповідності
вимогам до призначених органів з
оцінки відповідності чи визнаних
незалежних організацій і виконання
ними своїх обов'язків, установлених
Законом України "Про технічні
регламенти та оцінку відповідності"
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Проведення
моніторингу
відповідності
вимогам
до
національного
органу
з
акредитації відповідно до Закону
України
"Про
акредитацію
органів з оцінки відповідності"

Проведення
моніторингу
відповідності
уповноважених
організацій
вимогам
Закону
України "Про метрологію та
метрологічну
діяльність"
та
встановленим критеріям

та відповідними технічними
регламентами", зареєстрований в
Мін’юсті 23.06.2020 № 563/34846.
Положення про Мінекономіки,
Положення
про
департамент
технічного регулювання та метрології,
посадові
інструкції
працівників
зазначеного
департаменту,
інші
документи та інформація з цих питань;
Закон України "Про акредитацію
органів з оцінки відповідності";
постанова
Кабінету
Міністрів
України від 16.12.2015 № 1170 "Про
затвердження Порядку здійснення
моніторингу відповідності вимогам до
національного органу з акредитації та
внесення зміни до пункту 4 Положення
про
Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі України";
наказ
Мінекономіки
13.07.2020
№ 1318 "Про затвердження нової
редакції Положення про Національне
агентство з акредитації України".
Положення
про
Мінекономіки,
Положення
про
департамент
технічного
регулювання
та
метрології,
посадові
інструкції
працівників
зазначеного
департаменту, інші документи та
інформація з цих питань;
Закон України "Про метрологію та
метрологічну діяльність".

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Крижановський М. М.
Кушнерик О. Ю.
Янович В. І.

до 11.09.2020

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Крижановський М. М.
Кушнерик О. Ю.
Попруга Ю. М.

до 11.09.2020
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Підготовка пропозицій,
пов'язаних з виконанням
бюджетних програм у сфері
технічного регулювання,
стандартизації, метрології та
метрологічної діяльності

Положення
про
Мінекономіки,
Вивчення та аналіз
Крижановський М. М. до 11.09.2020
Положення
про
департамент
відповідних документів,
Кушнерик О. Ю.
технічного
регулювання
та
інформації
Попруга Ю. М.
метрології,
посадові
інструкції
Янович В. І.
працівників
зазначеного
Мельниченко Т. Ю.
департаменту, інші документи та
інформація з цих питань.
Питання забезпечення формування та реалізації державної політики у сферах зайнятості, розвитку ринку праці, трудової міграції,
професійного розвитку впродовж життя, соціального діалогу, колективно-договірного регулювання трудових і соціально-економічних
відносин
Участь у забезпеченні
Положення про Міністерство
Вивчення та аналіз
Савенко О. Л.
до 11.09.2020
формування державної політики
розвитку економіки, торгівлі та
відповідних документів,
Пилипчук О. Д.
на основі постійного аналізу
сільського господарства України,
інформації
стану справ у сфері трудової
затверджене постановою Кабінету
міграції
Міністрів України від 20.08.2014
№ 459 (зі змінами), положення про
директорат розвитку ринку праці та
зайнятості, положення про експертну
групу з питань трудової міграції,
закони України "Про зайнятість
населення", "Про зовнішню трудову
міграцію", "Про імміграцію"
Участь у забезпеченні
Положення про Міністерство розвитку Вивчення та аналіз
Савенко О.Л.
до 11.09.2020
формування державної політики
економіки, торгівлі та сільського відповідних документів,
Терещенко І. В.
на основі постійного аналізу
господарства України, затверджене інформації
стану справ у сфері продуктивної постановою
Кабінету
Міністрів
зайнятості та скорочення
України від 20.08.2014 № 459
безробіття, соціального захисту
(зі
змінами),
положення
про
від безробіття, удосконаленні
директорат розвитку ринку праці та
роботи державної служби
зайнятості, положення про експертну
зайнятості, координації її
групу
з
питань
продуктивної
діяльності
зайнятості, закони України
"Про зайнятість населення", "Про
загальнообов’язкове державне
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Повідомна реєстрація галузевих
(міжгалузевих) і територіальних
угод (обласного рівня)

Замовлення на проведення
науково-дослідних робіт в межах
компетенції експертної групи

Участь у забезпеченні
формування державної політики
на основі постійного аналізу

соціальне страхування на випадок
безробіття"
Положення про Міністерство
розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України,
затверджене постановою Кабінету
Міністрів України від 20.08.2014
№ 459 (зі змінами), положення про
директорат розвитку ринку праці та
зайнятості, положення про експертну
групу з питань соціального діалогу,
Кодекс законів про працю України,
Закон України "Про колективні
договори і угоди", постанова Кабінету
Міністрів України від 13.02.2013
№ 115 "Про порядок повідомної
реєстрації галузевих (міжгалузевих) і
територіальних угод, колективних
договорів"
Положення про Міністерство
розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України,
затверджене постановою Кабінету
Міністрів України від 20.08.2014
№ 459 (зі змінами), положення про
директорат розвитку ринку праці та
зайнятості, положення про експертну
групу з питань професійного розвитку
протягом життя
Положення про Міністерство
розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України,
затверджене постановою Кабінету

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Савенко О.Л.
Герасимова О. М.

до 11.09.2020

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Савенко О.Л.
Дума А. В.

до 11.09.2020

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Савенко О.Л.
Ковальова Т.М.

до 11.09.2020
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стану ринку праці та зайнятості
населення України

Забезпечення, у межах
повноважень, розроблення і
впровадження сучасних
інформаційнотелекомунікаційних технологій,
упровадження сучасних
цифрових технологій і
технологій електронного
урядування в Мінекономіки
Розроблення та участь у
підготовці проектів нормативноправових актів з питань
інформатизації, цифрового
розвитку, захисту інформації в
інформаційнотелекомунікаційних системах,
інших нормативно-правових
актів, що відносяться до
компетенції департаменту
Забезпечення адміністрування
загальнодержавних реєстрів та
баз даних, ведення яких здійснює
Мінекономіки

Міністрів України від 20.08.2014
№ 459 (зі змінами), положення про
директорат розвитку ринку праці та
зайнятості, положення про експертну
групу з питань аналізу ринку праці,
закони України "Про зайнятість
населення", "Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування на
випадок безробіття"
Сфера цифрового розвитку та електронних сервісів
Положення про департамент та Вивчення та аналіз
посадові інструкції
відповідних документів,
інформації

Сторожук Є. Л.,
Кривошеєв О. В.,
Герасимович В. Ю.

до 11.09.2020

Положення про департамент
посадові інструкції

та Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Сторожук Є. Л.,
Кривошеєв О. В.,
Герасимович В. Ю.

до 11.09.2020

Положення про департамент
посадові інструкції

та

Сторожук Є. Л.,
Кривошеєв О. В.,
Герасимович В. Ю.

до 11.09.2020

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації
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Проведення багатосторонніх та двосторонніх переговорів
Проведення моніторингу
Положення про департамент,
Вивчення та аналіз
Жемойда О.В.
виконання Україною та іншими
положення про управління, посадові
відповідних документів,
Кунатенко В.І.
членами СОТ положень угод
інструкції працівників департаменту,
інформації
Врублевська І.О.
СОТ та забезпечення
Закон України від 10.04.2008 № 250
захисту прав та інтересів України "Про ратифікацію Протоколу про
в торговельно – економічній вступ України до СОТ"
сфері з використанням механізму
СОТ
Проведення переговорів між
Вивчення та аналіз
Жемойда О.В.
-//Україною та іншими державами
відповідних документів,
Кунатенко В.І.
щодо укладання угод про вільну
інформації
Мазур А.І.
торгівлю, підготовка проектів
угод про вільну торгівлю та
економічних обґрунтувань
стосовно таких угод (крім ЄС та
СНД)
Участь у переговорах щодо
Положення про департамент,
Вивчення та аналіз
Жемойда О.В.
укладення міжнародних
положення про відділ, посадові
відповідних документів,
Левчук О.М.
договорів щодо проектів з МФО
інструкції працівників департаменту,
інформації
Пацьора С.І.
та іноземними країнами
Постанова Кабінету Міністрів
України від 27.01.16 № 70 "Про
порядок підготовки, реалізації,
проведення моніторингу та
завершення реалізації проектів
економічного і соціального розвитку
України, що підтримуються
міжнародними фінансовими
організаціями", Закон України "Про
міжнародні договори України",
Віденська конвенція про право
міжнародних договорів, Віденська
конвенція про право договорів між
державами та міжнародними

до 11.09.2020

до 11.09.2020

до 11.09.2020

11

Затвердження вин
контрольованих найменувань за
походженням

Затвердження нових марок
виноробної продукції

Затвердження технологічних
інструкцій та змін до них

Затвердження проєкту для
садіння виноградників для
виноробства

організаціями або між міжнародними
організаціями
Питання аграрної політики
Наказ Мінагрополітики від 28.10.2016 Вивчення та аналіз
№ 428 "Про затвердження
відповідних документів,
інформаційних та технологічних
інформації
карток адміністративних послуг, які
надаються Міністерством аграрної
політики та продовольства України"
Статті 5 та 8 Закону України "Про
виноград та виноградне вино"
Наказ Мінагрополітики від 28.10.2016 Вивчення та аналіз
№ 428 "Про затвердження
відповідних документів,
інформаційних та технологічних
інформації
карток адміністративних послуг, які
надаються Міністерством аграрної
політики та продовольства України"
Стаття 5 Закону України "Про
виноград та виноградне вино"
Наказ Мінагрополітики від 28.10.2016 Вивчення та аналіз
№ 428 "Про затвердження
відповідних документів,
інформаційних та технологічних
інформації
карток адміністративних послуг, які
надаються Міністерством аграрної
політики та продовольства України
Частина перша статті 5 Закону
України "Про виноград та виноградне
вино"
Наказ Мінагрополітики від 28.10.2016 Вивчення та аналіз
№ 428 "Про затвердження
відповідних документів,
інформаційних та технологічних
інформації
карток адміністративних послуг, які
надаються Міністерством аграрної
політики та продовольства України"

Паламарчук Д.В.
Ченуша С.А.
Вітка І.І.

до 11.09.2020

Паламарчук Д.В.
Ченуша С.А.
Вітка І.І.

до 11.09.2020

Паламарчук Д.В.
Ченуша С.А.
Вітка І.І.

до 11.09.2020

Паламарчук Д.В.
Юрченко В.Г.

до 11.09.2020
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Частина третя статті 2 Закону України
"Про виноград та виноградне вино"
Надання погодження на списання Наказ Мінагрополітики України від
02.11.2012 № 673 "Про затвердження
виноградників усіх форм
Положення постійно діючої комісії
власності, які закладалися за
Міністерства аграрної політики та
рахунок державних коштів
продовольства України з питань
списання багаторічних насаджень",
зареєстрований в Мін'юсті 14.11.2012
за №1906/22218.
Наказ Мінагрополітики від 28.10.2016
№ 428 "Про затвердження
інформаційних та технологічних
карток адміністративних послуг, які
надаються Міністерством аграрної
політики та продовольства України"
Частина сьома статті 2 Закону
України "Про виноград та виноградне
вино"
Наказ Мінекономіки від 18.12.2019
Надання фінансової підтримки
№ 727 "Про утворення комісії з
розвитку садівництва,
питань державної підтримки розвитку
виноградарства і хмелярства
виноградарства, садівництва і
хмелярства",
Постанова Кабінету Міністрів України
від
08.02.2017
№
77
"Про
затвердження
Порядку
використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для фінансової
підтримки сільгосптоваровиробників"
(зі змінами, внесеними постановою
Кабінету Міністрів України від
19.02.2020 № 109).

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Паламарчук Д.В.
Возна Т.Г.

до 11.09.2020

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Паламарчук Д.В.
Пустовіт В.М.

до 11.09.2020
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Нарахування та виплата
суб’єктам господарювання та
фізичним особам державної
підтримки, спрямованої на
підтримку галузі тваринництва,
відповідно до Порядку
використання коштів,
передбачених у державному
бюджеті для державної
підтримки розвитку
тваринництва та переробки
сільськогоподарської продукції,
затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від
07.02.2018 № 107
Розгляд заяв, що надходять від
юридичних осіб, фізичних осібпідприємців про включення до
Державного реєстру суб’єктів
насінництва та розсадництва та
підготовку відповідних рішень
Міністерства про включення або
відмову у включенні

Постанова Кабінету Міністрів
України від 15.07.2005 № 587 "Про
затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному
бюджеті для розвитку виноградарства,
садівництва і хмелярства" (у редакції
постанови Кабінету Міністрів України
від 18.03.2020 № 279).
Закон України "Про Державний
бюджет України на 2020 рік"
Положення про Департамент аграрної Вивчення та аналіз
політики, положення про управління
відповідних документів,
тваринництва.
інформації
Положення про комісію
Мінекономіки для надання державної
підтримки розвитку тваринництва та
переробки сільськогосподарської
продукції.
Положення про Міністерство
економічного розвитку і торгівлі
України, затверджене постановою
Кабінету Міністрів України від
20.08.2014 № 459

Положення про Мінекономіки,
положення про департамент аграрної
політики, положення про відділ
насінництва, Закон України "Про
насіння і садивний матеріал",
постанова Кабінету Міністрів України
від 30.11.2016 № 882 "Про
затвердження Порядку ведення

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Паламарчук Д.В.
Альшанова О.В.
Кравченко А.М.

Паламарчук Д. В.
Храпійчук Н. М.

до 11.09.2020

до 11.09.2020
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Забезпечення організації,
здійснення підготовки та
атестації осіб на отримання
свідоцтв аудиторів із
сертифікації (агрономівінспекторів), видачу та
скасування свідоцтва аудитора із
сертифікації (агрономаінспектора)

Уповноваження підприємств,
установ, організацій чи їх
підрозділів, акредитованих
національним органом з
акредитації, на провадження
діяльності з оцінки відповідності
у сфері насінництва

Державного реєстру суб’єктів
насінництва та розсадництва"
Положення про Мінекономіки,
положення про департамент аграрної
політики, положення про відділ
насінництва, постанова Кабінету
Міністрів України від 28.12.2016
№ 1031 "Про затвердження Порядку
видачі, скасування, тимчасового
зупинення дії та форми свідоцтва
аудитора із сертифікації (агрономаінспектора) ", наказ Мінагрополітики
від 07.10.2016 № 366 "Про
затвердження Порядку підготовки та
проведення кваліфікаційного іспиту
аудитора із сертифікації (агрономаінспектора) та форми заяви на
складання такого іспиту"
зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 01 листопада 2016 року за
№ 1420/29550
Положення про Мінекономрозвитку,
положення про департамент аграрної
політики, положення про відділ
насінництва, наказ Мінагрополітики
від 26.07.2016 № 257 "Про
затвердження Порядку підтвердження
рівня компетентності та вимог до
органів з оцінки відповідності у сфері
насінництва та розсадництва"
зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 19 серпня 2016 року за
№ 1152/29282

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Паламарчук Д. В.
Храпійчук Н. М.

до 11.09.2020

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Паламарчук Д. В.
Храпійчук Н. М.

до 11.09.2020

15
Формування та реалізація
державної політики у сфері
моніторингу та родючості
ґрунтів на землях
сільськогосподарського
призначення, у сфері топографогеодезичної і картографічної
діяльності, земельних відносин,
землеустрою, у сфері
Державного земельного
кадастру, державного нагляду
(контролю) в агропромисловому
комплексі в частині дотримання
земельного законодавства,
використання та охорони земель
усіх категорій і форм власності,
родючості ґрунтів.
Взаємодія з Державною службою
України з питань геодезії,
картографії та кадастру з питань
формування державної політики
у сфері топографо-геодезичної і
картографічної діяльності,
земельних відносин,
землеустрою, у сфері
Державного земельного
кадастру, державного нагляду
(контролю) в агропромисловому
комплексі в частині дотримання
земельного законодавства,
використання та охорони земель
усіх категорій і форм власності,
родючості ґрунтів.

Положення про Мінекономіки,
положення про департамент аграрної
політики, положення
про управління земельних відносин
департаменту аграрної політики,
посадові інструкції працівників
управління, нормативно-правові акти
у сфері земельних відносин

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Паламарчук Д. В.

до 11.09.2020

Положення про Мінекономіки,
положення про департамент аграрної
політики, положення
про управління земельних відносин
департаменту аграрної політики,
посадові інструкції працівників
управління, нормативно-правові акти
у сфері земельних відносин

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Паламарчук Д. В.

до 11.09.2020
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Узагальнення практики
застосування законодавства з
питань, що належать до
компетенції департаменту,
розробка пропозиції щодо
вдосконалення законодавчих
актів, актів Президента України,
Кабінету Міністрів України та в
установленому порядку внесення
їх на розгляд Кабінету Міністрів
України.
Розробка та опрацювання
проєктів законів та інших
нормативно-правових актів з
питань, що належать до
компетенції департаменту.
Розроблення
та імплементація
Експортної стратегії України

Положення про Мінекономіки,
положення про департамент аграрної
політики, посадові інструкції
працівників департаменту

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Паламарчук Д. В.

до 11.09.2020

Положення про Мінекономіки,
положення про департамент аграрної
політики, посадові інструкції
працівників управління

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Паламарчук Д. В.

до 11.09.2020

Калєндер О. С.

до 11.09.2020

Сфера розвитку експорту
Розпорядження Кабінету Міністрів
Вивчення та аналіз
України
відповідних документів,
від 27.12.2017 № 1017-р "Про
інформації
схвалення Експортної стратегії
України ("дорожньої карти"
стратегічного розвитку торгівлі)
на 2017 – 2021 роки";
Постанова Кабінету Міністрів
України
від 20.08.2014 № 459 (в редакції
постанови Кабінету Міністрів України
від 11.09.2019
№ 838) "Питання Міністерства
розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства";
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Наказ Міністерства розвитку
економіки, торгівлі
та сільського господарства України
від 11.12.2019 № 647 "Про
затвердження
Положення про департамент взаємодії
з експортерами та просування
експорту"
Організація і координація роботи
Ради з міжнародної торгівлі при
Кабінеті Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів
України
від 04.07.2017 № 455 "Про утворення
Ради з міжнародної торгівлі";

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Калєндер О. С.

до 11.09.2020

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Штонда О. В.

до 11.09.2020

Наказ Міністерства розвитку
економіки, торгівлі
та сільського господарства України
від 11.12.2019 № 647 "Про
затвердження
Положення про департамент взаємодії
з експортерами та просування
експорту"
Унесення пропозицій щодо
формування та реалізації
державної політики у сфері
виставково-ярмаркової
діяльності

Постанова Кабінету Міністрів
України
від 22.08.2007 № 1065 "Про
вдосконалення виставково-ярмаркової
діяльності в Україні";
Постанова Кабінету Міністрів
України від 20.08.2014 № 459 (в
редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 11.09.2019
№ 838) "Питання Міністерства
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розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства";
Наказ Міністерства розвитку
економіки, торгівлі
та сільського господарства України
від 11.12.2019 № 647 "Про
затвердження Положення про
департамент взаємодії
з експортерами та просування
експорту"
Участь у підготовці
та забезпеченні роботи
національних експозицій
України на всесвітніх
та міжнародних виставках
і ярмарках

Постанова Кабінету Міністрів
України
від 22.08.2007 № 1065 "Про
вдосконалення виставково-ярмаркової
діяльності в Україні";
Постанова Кабінету Міністрів
України від 20.08.2014 № 459
(в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 11.09.2019
№ 838) "Питання Міністерства
розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства";
Наказ Міністерства розвитку
економіки, торгівлі
та сільського господарства України
від 11.12.2019 № 647 "Про
затвердження
Положення про департамент взаємодії
з експортерами та просування
експорту"

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Штонда О. В.

до 11.09.2020
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Забезпечення проведення
постійного моніторингу
та аналізу поточного стану
зовнішньої торгівлі
з визначенням факторів
її розвитку

Постанова Кабінету Міністрів
України
від 20.08.2014 № 459 (в редакції
постанови Кабінету Міністрів України
від 11.09.2019 № 838) "Питання
Міністерства розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства";

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Ковальов С. О.

до 11.09.2020

Наказ Міністерства розвитку
економіки, торгівлі
та сільського господарства України
від 11.12.2019 № 647 "Про
затвердження Положення про
департамент взаємодії
з експортерами та просування
експорту"
Питання реалізації державної аграрної політики, державної політики у сфері сільського господарства та продовольчої безпеки держави
Здійснення розрахунку та
Положення про Мінекономіки,
Вивчення та аналіз
Заворотько О.В.
до 11.09.2020
проведення моніторингу
положення про директорат розвитку
відповідних документів,
Ведмідь Л.М.
індикаторів продовольчої
аграрного сектору, положення про
інформації
безпеки
експертну групу з питань
Вивчення та аналіз
продовольчої безпеки, посадові
відповідних документів,
інструкції працівників експертної
інформації
групи.
Організація розроблення
Положення про Мінекономіки,
Вивчення та аналіз
Заворотько О.В.
до 11.09.2020
загальнодержавних балансів
положення про директорат розвитку
відповідних документів,
Ведмідь Л.М.
попиту і пропонування основних аграрного сектору, положення про
інформації
видів сільськогосподарської
експертну групу з питань
продукції, моніторинг
продовольчої безпеки, посадові
наповнення споживчих ринків
інструкції працівників експертної
регіонів
групи.
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Участь у забезпеченні
формування і реалізації основних
напрямів державної аграрної
політики, зокрема бюджетної,
податкової, страхової та
фінансово –кредитної

Формування Переліку
вітчизняної техніки та
обладнання для
агропромислового комплексу,
вартість яких частково
компенсується за рахунок коштів
державного бюджету

Положення про Мінекономіки,
Вивчення та аналіз
Заворотько О.В.
положення про директорат розвитку
відповідних документів,
Карасевич С.П.
аграрного сектору, положення про
інформації
Нігаєва А.Е.
експертну групу інноваційного
розвитку та інвестицій, посадові
інструкції працівників групи, Закон
України "Про державну підтримку
сільського господарства України",
постанова Кабінету Міністрів України
від 29.04.2015 № 300
"Про затвердження Порядку
використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для фінансової
підтримки заходів в
агропромисловому комплексі шляхом
здешевлення кредитів".
Питання промислової політики та стимулювання розвитку регіонів
Положення про Мінекономрозвитку,
Вивчення та аналіз
О.В. Задорожний
положення про департамент
відповідних документів,
О.К. Крівий
промислової політики, посадові
інформації
Н.А. Несходовська
інструкції працівників відділу
розвитку АПК та харчових продуктів,
інтерв’ювання, анкетування
працівників, постанова КМУ від
01.03.2017 № 130 "Про затвердження
Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті
для часткової компенсації вартості
сільськогосподарської техніки та
обладнання вітчизняного
виробництва", постанова КМУ
від 27.05.2013 № 369 "Про
затвердження Порядку визначення
ступеня локалізації виробництва

до 11.09.2020

до 11.09.2020
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підприємствами вітчизняного
машинобудування для
агропромислового комплексу
вітчизняної техніки і обладнання для
агропромислового комплексу та
встановлення показників ступеня
локалізації виробництва тракторів та
інших самохідних енергетичних
засобів сільськогосподарського
призначення, спеціальних автомобілів
сільськогосподарського призначення,
самохідних та причіпних комбайнів",
наказ Мінекономрозвитку від
16.03.2018 № 371 "Про внесення змін
до Положення про комісію з
формування переліку вітчизняної
техніки та обладнання для
агропромислового комплексу, вартість
яких частково компенсується за
рахунок коштів державного бюджету"
інші документи та інформація з цих
питань
Питання державної інвестиційної політики, державної політики стосовно створення і функціонування індустріальних (промислових)
парків, питання державно-приватного партнерства, питання державної політики з управління державними інвестиціями та питання
реалізації міжнародного інвестиційного співробітництва та впровадження політики соціально відповідального бізнесу
Забезпечення формування та
Положення про Мінекономіки
Вивчення та аналіз
Скубак Ю. А.
до 11.09.2020
реалізації державної
(затверджене постановою Кабінету
відповідних документів,
Лисиця Т. М.
інвестиційної політики
Міністрів України від 20.08.2014
інформації
№ 459 (в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 11.09.2019
№ 838), положення про департамент
інвестицій (затверджене наказом
Мінекономіки від 03.03.2020 № 394
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Забезпечення формування та
реалізація державної політики у
сфері державно-приватного
партнерства

(зі змінами), положення про відділ
(затверджене наказом Мінекономіки
від 01.07.2020 № 1245), посадові
інструкції працівників відділу, Закон
України "Про інвестиційну
діяльність", Закон України
"Про режим іноземного інвестування",
нормативно-правові акти, що
належать до компетенції відділу, інші
документи та інформація з цих питань
Положення про Мінекономіки
Вивчення та аналіз
(затверджене постановою Кабінету
відповідних документів,
Міністрів України від 20.08.2014
інформації
№ 459 (в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 11.09.2019
№ 838), положення про департамент
інвестицій (затверджене наказом
Мінекономіки від 03.03.2020 № 394 (зі
змінами), положення про відділ
(затверджене наказом Мінекономіки
від 01.07.2020 № 1245), посадові
інструкції працівників відділу, Закон
України "Про державно-приватне
партнерство", Закон України "Про
концесію", наказ Мінекономіки від
26.05.2020 № 986 "Про затвердження
Порядку подання державними
партнерами (концесієдавцями)
щорічного звіту про виконання
договору, укладеного в рамках
державно-приватного партнерства, у
тому числі концесійного договору" та
нормативно-правові акти, що

Скубак Ю. А.

до 11.09.2020
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Забезпечення формування та
реалізація державної політики
стосовно створення і
функціонування індустріальних
(промислових) парків

Забезпечення міжнародного
інвестиційного співробітництва
та впровадження політики
соціально відповідального
бізнесу

належать до компетенції відділу, інші
документи та інформація з цих питань
Положення про Мінекономіки
(затверджене постановою Кабінету
Міністрів України від 20.08.2014
№ 459 (в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 11.09.2019
№ 838), положення про департамент
інвестицій (затверджене наказом
Мінекономіки від 03.03.2020 № 394 (зі
змінами), положення про відділ
(затверджене наказом Мінекономіки
від 01.07.2020 № 1245), посадові
інструкції працівників відділу, Закон
України "Про індустріальні парки",
постанова Кабінету Міністрів України
від 16.01.2013 № 216 "Про
затвердження Порядку прийняття
рішення про включення
індустріального (промислового) парку
до Реєстру індустріальних
(промислових) парків", наказ
Мінекономрозвитку від 03.01.2017
№ 1 "Про утворення постійно діючої
міжвідомчої комісії з підготовки
рекомендацій щодо включення
індустріальних (промислових) парків
до Реєстру індустріальних
(промислових) парків".
Положення про Мінекономіки
(затверджене постановою Кабінету
Міністрів України від 20.08.2014
№ 459 (в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 11.09.2019

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Скубак Ю. А.
Мельник А. М.

до 11.09.2020

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Скубак Ю. А.
Купчук М. В.

до 11.09.2020
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Забезпечення формування та
реалізації державної політики з
управління державними
інвестиціями

№ 838), положення про департамент
інвестицій (затверджене наказом
Мінекономіки від 03.03.2020 № 394 (зі
змінами), положення про відділ
(затверджене наказом Мінекономіки
від 01.07.2020 № 1245), посадові
інструкції працівників відділу, Закон
України "Про інвестиційну
діяльність", Закон України "Про
режим іноземного інвестування",
Закон України "Про міжнародні
договори", нормативно-правові акти,
що належать до компетенції відділу,
інші документи та інформація з цих
питань
Положення про Мінекономіки
(затверджене постановою Кабінету
Міністрів України від 20.08.2014
№ 459 (в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 11.09.2019
№ 838), положення про департамент
інвестицій (затверджене наказом
Мінекономіки від 03.03.2020 № 394
(зі змінами), положення про відділ
(затверджене наказом Мінекономіки
від 01.07.2020 № 1245), посадові
інструкції працівників відділу,
Бюджетний Кодекс України, Закон
України "Про інвестиційну
діяльність", постанова Кабінету
Міністрів України від 22.07.2015
№ 571 "Деякі питання управління
державними інвестиціями" та

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Скубак Ю. А.
Григоренко І. В.

до 11.09.2020
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нормативно-правові акти, що
належать до компетенції відділу, інші
документи та інформація з цих питань
Питання міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства
Забезпечення формування та Положення
про
управління Вивчення та аналіз
О. В. Рожков
реалізація державної політики з співробітництва
з
Європейським відповідних документів,
О. П. Савченко
питань
торговельно- Союзом
(затверджено
наказом інформації
економічного
співробітництва Мінекономіки від 14.07.2020 № 1327);
України з ЄС
Положення
про
Мінекономіки
(затверджено постановою Кабінету
Міністрів
України
від 11.09.2019 № 838);
Положення
про
департамент
міжнародної
співпраці у сфері
економіки‚ торгівлі та сільського
господарства (затверджено наказом
Мінекономіки від 18.12.2019 № 725)
Участь у формуванні та реалізації Положення про структурні підрозділи Вивчення та аналіз
О.В. Рожков
державної
політики управління багатостороннього та відповідних документів,
В.Р. Лобунь
багатостороннього
та двостороннього
співробітництва інформації
В.А. Чапко
двостороннього співробітництва департаменту міжнародної співпраці у Вивчення та аналіз
з країнами Європи, Північної, сфері економіки, торгівлі та сільського відповідних документів,
Центральної
та
Південної господарства (затверджено наказом інформації
Америки,
Азії
та Мінекономіки
Тихоокеанського
регіону, від 04.08.2020 № 1439);
Африки, Близького та Середнього Положення
про
управління
Сходу
багатостороннього та двостороннього
співробітництва
департаменту
міжнародної
співпраці у сфері
економіки, торгівлі та сільського
господарства (затверджено наказом
Мінекономіки від 14.07.2020 № 1327);

до 11.09.2020

до 11.09.2020
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Участь у формуванні та реалізації
державної політики у сфері
сільського господарства з питань
розвитку
двостороннього,
багатостороннього
співробітництва,
а
також
упровадження
інструментів
сприяння
захисту
інтересів
України
в
торговельно-

Положення
про
департамент
міжнародної
співпраці у сфері
економіки, торгівлі та сільського
господарства (затверджено наказом
Мінекономіки від 18.12.2019 № 725);
Положення про Міністерство розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України (затверджено
постановою
Кабінету
Міністрів
України
від
20.08.2014
№ 459
(в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 11.09.2019
№ 838);
постанова Кабінету Міністрів України
від 17.06.2020 № 503 "Про голів
Української
частини
спільних
міжурядових
комісій
з
питань
співробітництва";
постанова Кабінету Міністрів України
від
13.06.2000
№ 943
"Про
затвердження
Положення
про
Українську
частину
Спільної
міжурядової
комісії
з
питань
співробітництва"
Положення про структурні підрозділи
департаменту міжнародної співпраці у
сфері економіки, торгівлі та сільського
господарства (затверджено наказом
Мінекономіки
від 31.07.2020 № 1435);
Положення
про
управління
координації інструментів міжнародної
торгівлі департаменту міжнародної

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації
Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

О.В. Рожков
А.М. Котушенко
О.С. Гукалова

до 11.09.2020
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економічних
країнами світу

відносинах

з співпраці у сфері економіки, торгівлі
та
сільського
господарства
(затверджено наказом Мінекономіки
від 14.07.2020 № 1327);
Положення
про
департамент
міжнародної
співпраці у сфері
економіки, торгівлі та сільського
господарства (затверджено наказом
Мінекономіки від 18.12.2019 № 725);
Положення про Міністерство розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України (затверджено
постановою
Кабінету
Міністрів
України
від
20.08.2014
№ 459
(в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 11.09.2019
№ 838);
постанова Кабінету Міністрів України
від 17.06.2020 № 503 "Про голів
Української
частини
спільних
міжурядових
комісій
з
питань
співробітництва";
постанова Кабінету Міністрів України
від
13.06.2000
№ 943
"Про
затвердження
Положення
про
Українську
частину
Спільної
міжурядової
комісії
з
питань
співробітництва";
постанова Кабінету Міністрів України
від
17.06.1994
№ 422
"Про
затвердження Положення про порядок
укладення, виконання та денонсації
міжнародних
договорів
України
міжвідомчого характеру" (в редакції
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постанови
Кабінету
Міністрів
України від 11.05.2006 № 1758)
Організація правової роботи,
спрямованої на правильне
застосування, неухильне
дотримання та запобігання не
виконанню вимог актів
законодавства, інших
нормативно-правових актів
Мінекономіки та
підприємствами, установами,
організаціями, що належать до
сфери його управляння, а також
їх керівниками та працівниками
під час виконання покладених на
них завдань і функціональних
обов’язків

Представлення в установленому
законодавством порядку
інтересів Мінекономіки в судах,
державних органах, на
підприємствах, в установах,
організаціях під час розгляду
правових та інших питань, спорів
тощо

Організація правового забезпечення
Загальне положення про юридичну
Вивчення та аналіз
службу міністерства, іншого органу
відповідних документів,
виконавчої влади, державного
інформації
підприємства, установи та організації,
затверджене постановою Кабінету
Міністрів України від 26.11.2008
№ 1040;
Положення про департамент
правового забезпечення, затверджене
наказом Мінекономіки від 02.12.2019
№ 472;
положення про структурні підрозділи
департаменту правового забезпечення,
затверджені наказом Мінекономіки
від 24.02.2020 № 320;
посадові інструкції працівників
департаменту, інтерв’ювання,
анкетування працівників, інші
документи та інформація з цих питань
Загальне положення про юридичну
службу міністерства, іншого органу
виконавчої влади, державного
підприємства, установи та організації,
затверджене постановою Кабінету
Міністрів України від 26.11.2008
№ 1040

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Савчук О Л.
Лініченко Д. В.
Базанова Т. В.
Пономаренко Л. О.
Романенко Ю. О.

до 11.09.2020

Савчук О Л.
Лініченко Д. В.
Харабара Т.І.
Романенко Ю. О.

до 11.09.2020
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Організація претензійної та
позовної роботи Мінекономіки,
здійснення контролю за їх
проведенням

Забезпечення здійснення
Мінекономіки регулювання та
реалізації державної політики у
сфері закупівель

Загальне положення про юридичну
Вивчення та аналіз
службу міністерства, іншого органу
відповідних документів,
виконавчої влади, державного
інформації
підприємства, установи та організації,
затверджене постановою Кабінету
Міністрів України від 26.11.2008
№ 1040
Сфера публічних закупівель
Положення про Мінекономіки,
Вивчення та аналіз
положення про департамент сфери
відповідних документів,
публічних закупівель, посадові
інформації
інструкції працівників департаменту,
нормативно-правові акти у сфері
публічних закупівель, інші
документи та інформація з питань
закупівель

Савчук О Л.
Лініченко Д. В.
Харабара Т.І.
Романенко Ю. О.

до 11.09.2020

Лахтіонова Л. В.

до 11.09.2020

Розроблення та подання
керівництву Мінекономіки в
установленому порядку проектів
нормативно-правових актів у
сфері публічних закупівель

-//-

-//-

-//-

до 11.09.2020

Проведення аналізу
функціонування системи
публічних закупівель

-//-

-//-

-//-

до 11.09.2020

Підготовка та подання до
Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України,
Рахункової палати щорічного
звіту, що містить аналіз
функціонування системи
публічних закупівель

-//-

-//-

-//-

до 11.09.2020
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Розроблення спільно з іншими
органами методологій щодо
особливостей здійснення
закупівель у різних сферах та їх
оприлюднення на
інформаційному ресурсі
Уповноваженого органу

Положення про Мінекономіки,
положення про департамент сфери
публічних закупівель, посадові
інструкції працівників департаменту,
нормативно-правові акти у сфері
публічних закупівель, інші
документи та інформація з питань
закупівель

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Лахтіонова Л. В.

до 11.09.2020

Надання узагальнених відповідей
рекомендаційного характеру
щодо застосування
законодавства у сфері закупівель

-//-

-//-

-//-

до 11.09.2020

Здійснення міжнародного
співробітництва у сфері
закупівель

-//-

-//-

-//-

до 11.09.2020

Надання безоплатних
консультацій рекомендаційного
характеру з питань закупівель на
інформаційному ресурсі
Уповноваженого органу

-//-

-//-

-//-

до 11.09.2020

Розроблення проектів
нормативно-правових актів з
питань, що відносяться до
компетенції управління
Протокольне забезпечення
двосторонніх та багатосторонніх
заходів міжнародного характеру,
що проводяться за участю
керівництва Мінекономіки.

Сфера інформаційно-аналітичного супроводу та протоколу
Положення про управлінні
Вивчення та аналіз
Толстенко О.В.
інформаційно-аналітичного супроводу відповідних документів,
Лазько В.О.
та протоколу, посадові інструкції
інформації
Афанасьєва О.Г.
працівників управління
Артем'юк Н.С.
Положення про управлінні
Вивчення та аналіз
Толстенко О.В.
інформаційно-аналітичного супроводу відповідних документів,
Афанасьєва О.Г.
та протоколу, посадові інструкції
інформації
працівників управління
Сфера стратегічного планування та макроекономічного прогнозування

до 11.09.2020

до 11.09.2020
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Аналіз стану та тенденцій
економічного і соціального
розвитку України

Здійснення організаційнометодичного забезпечення щодо
розроблення та виконання
центральними та місцевими
органами виконавчої влади
стратегічних документів
економічного і соціального
розвитку України (у тому числі
державних цільових програм),
участь у підготовці пропозицій
щодо впровадження у практику
роботи міністерств та інших
центральних органів виконавчої
влади інструментів стратегічного
планування, орієнтованого на
результат
Координація діяльності
самостійних структурних
підрозділів Міністерства щодо
розроблення планів діяльності
Мінекономіки, проведення

Положення про Міністерство
розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України,
затверджене постановою Кабінету
Міністрів України від 11.09.2019
№ 838 (далі – Положення про
Мінекономіки), положення про
департамент стратегічного
планування та макроекономічного
прогнозування, положення про
управління макроекономічного
аналізу та прогнозування, положення
про управління економічної стратегії
Положення про Мінекономіки,
положення про департамент
стратегічного планування та
макроекономічного прогнозування,
положення про управління
економічної стратегії;
Закон України "Про державне
прогнозування та розроблення
програм економічного і соціального
розвитку України" від 23.03.2000 №
1602

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Горшкова Н.І.
Доброханська Н.Є.
Войтенко В.В.
Лівий І.З.
Онищенко П.О.

до 11.09.2020

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Горшкова Н.І.
Доброханська Н.Є.
Войтенко В.В.
Лівий І.З.
Онищенко П.О.

до 11.09.2020

Положення про Мінекономіки,
положення про департамент
стратегічного планування та
макроекономічного прогнозування,

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Горшкова Н.І.
Доброханська Н.Є.
Войтенко В.В.
Лівий І.З.
Онищенко П.О.

до 11.09.2020
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моніторингу й оцінки їх
виконання та забезпечення
підготовки щорічних звітів про
діяльність Мінекономіки

Внесення пропозицій щодо
удосконалення законодавства у
сфері державного стратегічного
планування та порядку
розроблення проектів
програмних документів
економічного і соціального
розвитку, Бюджетної декларації
та державного бюджету

Координація роботи органів
виконавчої влади з питань
досягнення Цілей сталого
розвитку та забезпечення
координації роботи центральних
органів виконавчої влади з
питань розроблення та
моніторингу виконання
стратегічних документів
економічного і соціального

положення про управління
економічної стратегії;
Закон України "Про центральні
органи виконавчої влади"
від 17.03.2011 № 3166-VI;
Закон України "Про державну
службу" від 10.12.2015 № 889-VIII
Положення про Мінекономіки,
положення про департамент
стратегічного планування та
макроекономічного прогнозування,
положення про управління
економічної стратегії;
Закон України "Про державне
прогнозування та розроблення
програм економічного і соціального
розвитку України" від 23.03.2000
№ 1602;
Закон України "Про центральні
органи виконавчої влади"
від 17.03.2011 № 3166-VI;
Закон України "Про державну
службу" від 10.12.2015 № 889-VIII;
наказ НАДС від 20.12.2016 № 277
Положення про Мінекономіки,
положення про департамент
стратегічного планування та
макроекономічного прогнозування,
положення про управління
економічної стратегії

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Горшкова Н.І.
Доброханська Н.Є.
Войтенко В.В.
Лівий І.З.
Онищенко П.О.

до 11.09.2020

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Горшкова Н.І.
Доброханська Н.Є.
Войтенко В.В.
Лівий І.З.
Онищенко П.О.

до 11.09.2020
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розвитку, в тому числі з питань
досягнення Цілей сталого
розвитку,
координація діяльності з
досягнення Цілей сталого
розвитку за цілями, що належать
до компетенції Мінекономіки,
забезпечення проведення аналізу
прогресу України у досягненні
визначених цілей та підготовка
відповідних звітів
Здійснення середньо- та
короткострокового державного
прогнозування економічного і
соціального розвитку України,
зокрема розроблення сценарних
умов прогнозів, проведення
прогнозних розрахунків,
складання прогнозних
національних рахунків для
економіки в цілому, таблиць
"витрати-випуск" (міжгалузевий
баланс), забезпечення
координації роботи центральних
органів виконавчої влади з
прогнозування, розроблення
структури прогнозних
документів економічного і
соціального розвитку,
методичних рекомендацій щодо
їх підготовки, упровадження в
практику сучасних технологій
прогнозування соціальноекономічних процесів

Положення про Мінекономіки,
положення про департамент
стратегічного планування та
макроекономічного прогнозування,
положення про управління
макроекономічного аналізу та
прогнозування;
Закон України "Про державне
прогнозування та розроблення
програм економічного і соціального
розвитку України" від 23.03.2000
№ 1602

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Горшкова Н.І.
Доброханська Н.Є.
Войтенко В.В.
Лівий І.З.
Онищенко П.О.

до 11.09.2020
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Удосконалення методології
макроекономічного аналізу та
прогнозування

Положення про Мінекономіки,
положення про департамент
стратегічного планування та
макроекономічного прогнозування,
положення про управління
макроекономічного аналізу та
прогнозування;
Закон України "Про державне
прогнозування та розроблення
програм економічного і соціального
розвитку України" від 23.03.2000 №
1602

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Горшкова Н.І.
Доброханська Н.Є.
Войтенко В.В.
Лівий І.З.
Онищенко П.О.

до 11.09.2020

Здійснення методичного
забезпечення, впровадження
сучасних підходів і забезпечення
проведення оцінки тенденцій
тіньової економіки та
макроекономічної стійкості
держави, підготовка
інформаційно-аналітичних
матеріалів з зазначених питань
Участь у розробленні пропозицій
щодо посилення
макроекономічної стійкості та
економічної безпеки держави,
детінізації економіки та
відповідних заходів
Організаційно-методичне
забезпечення та координація
роботи з підготовки прогнозів і
програм економічного та
соціального розвитку регіонів на

Положення про Мінекономіки,
положення про департамент
стратегічного планування та
макроекономічного прогнозування,
положення про управління
економічної стратегії

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Горшкова Н.І.
Доброханська Н.Є.
Войтенко В.В.
Лівий І.З.
Онищенко П.О.

до 11.09.2020

Положення про Мінекономіки,
положення про департамент
стратегічного планування та
макроекономічного прогнозування,
положення про управління
економічної стратегії
Положення про Мінекономіки,
положення про департамент
стратегічного планування та
макроекономічного прогнозування,
положення про управління

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Горшкова Н.І.
Доброханська Н.Є.
Войтенко В.В.
Лівий І.З.
Онищенко П.О.

до 11.09.2020

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Горшкова Н.І.
Доброханська Н.Є.
Войтенко В.В.
Лівий І.З.
Онищенко П.О.

до 11.09.2020
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середньо- та короткостроковий
періоди
Підготовка, на підставі
отриманих заключних звітів,
узагальнених висновків про
кінцеві результати виконання
державних цільових програм, які
знаходяться на обліку в
Мінекономіки
Участь в опрацюванні проектів
концепцій державних цільових
програм та проектів державних
цільових програм, у підготовці
висновків стосовно доцільності
їх затвердження та дострокового
припинення їх виконання
Проведення разом з іншими
структурними підрозділами
Мінекономіки моніторингу
виконання державних цільових
програм, які знаходяться на
обліку в Мінекономіки
Участь у формуванні та
реалізації в межах повноважень,
передбачених законом,
державної фінансової, бюджетної
та податкової політики, у тому
числі в розробленні Бюджетної
декларації, проекту Державного
бюджету України на відповідний
бюджетний період

макроекономічного аналізу та
прогнозування, положення про
управління економічної стратегії
Положення про Мінекономіки,
положення про департамент
стратегічного планування та
макроекономічного прогнозування,
положення про управління
економічної стратегії

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Горшкова Н.І.
Доброханська Н.Є.
Войтенко В.В.
Лівий І.З.
Онищенко П.О.

до 11.09.2020

Положення про Мінекономіки,
положення про департамент
стратегічного планування та
макроекономічного прогнозування,
положення про управління
економічної стратегії

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Горшкова Н.І.
Доброханська Н.Є.
Войтенко В.В.
Лівий І.З.
Онищенко П.О.

до 11.09.2020

Положення про Мінекономіки,
положення про департамент
стратегічного планування та
макроекономічного прогнозування,
положення про управління
економічної стратегії
Положення про Мінекономіки,
положення про департамент
стратегічного планування та
макроекономічного прогнозування,
положення про управління
фінансових ринків;
Податковий кодекс України;
Бюджетний кодекс України;
Закони України "Про фінансові
послуги та державне регулюванні
ринків фінансових послуг", "Про

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Горшкова Н.І.
Доброханська Н.Є.
Войтенко В.В.
Лівий І.З.
Онищенко П.О.

до 11.09.2020

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Горшкова Н.І.
Доброханська Н.Є.
Войтенко В.В.
Лівий І.З.
Онищенко П.О.

до 11.09.2020
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Проведення оцінки впливу
інструментів валютно-курсової,
грошово-кредитної, податковобюджетної політики та політики
розвитку фінансових ринків на
економічний розвиток та
підготовка пропозицій щодо
удосконалення законодавства у
цих сферах

Розроблення, опрацювання та
проведення експертизи проектів
нормативно-правових актів з
питань, що належать до
компетенції департаменту;
надання методичної допомоги
структурним підрозділам
Мінекономіки, центральним та
місцевим органам виконавчої
влади, органам місцевого
самоврядування, підприємствам,

банки і банківську діяльність", "Про
Національний банк України", "Про
цінні папери та фондовий ринок",
"Про страхування", "Про кредитні
спілки", "Про Державний бюджет
України на … рік".
Положення про Мінекономіки,
положення про департамент
стратегічного планування та
макроекономічного прогнозування,
положення про управління
фінансових ринків;
Податковий кодекс України;
Бюджетний кодекс України;
Закони України "Про фінансові
послуги та державне регулюванні
ринків фінансових послуг", "Про
банки і банківську діяльність", "Про
Національний банк України", "Про
цінні папери та фондовий ринок",
"Про страхування", "Про кредитні
спілки", "Про Державний бюджет
України на … рік"
Положення про Мінекономіки,
положення про департамент
стратегічного планування та
макроекономічного прогнозування,
положення про управління
макроекономічного аналізу та
прогнозування, положення про
управління фінансових ринків,
положення про управління
економічної стратегії

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Горшкова Н.І.
Доброханська Н.Є.
Войтенко В.В.
Лівий І.З.
Онищенко П.О.

до 11.09.2020

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Горшкова Н.І.
Доброханська Н.Є.
Войтенко В.В.
Лівий І.З.
Онищенко П.О.

до 11.09.2020
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установам і організаціям з
питань, що належать до
компетенції департаменту
Сфера управління об’єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави
Здійснення методологічного та в Цивільний кодекс України;
Вивчення та аналіз
Максимов О. А.
межах повноважень,
Господарський кодекс України;
відповідних документів,
Каспіржний С. Ю.
передбачених законом,
Закон України "Про управління
інформації
Романовська Н. Ю.
нормативно-правового
об’єктами державної власності";
забезпечення з питань
Порядок укладення державними
управління об'єктами державної
підприємствами, установами,
власності, зокрема щодо спільної організаціями, а також
діяльності, де однією із сторін є
господарськими товариствами, у
підприємства державного
статутному капіталі яких частка
сектору економіки
держави перевищує 50 відсотків,
договорів про спільну діяльність,
договорів комісії, доручення та
управління майном, затверджений
постановою КМУ від 11.04.2012 №
296;
Положення про Мінекономіки,
департамент публічної власності,
управління реформування державної
власності, відділ методологічного
забезпечення

Організаційне забезпечення
діяльності комітету з
призначення керівників особливо
важливих для економіки
підприємств;

Господарський кодекс України;
Закон України "Про управління
об’єктами державної власності";
Порядок проведення конкурсного
відбору керівників суб’єктів
господарювання державного сектору

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Максимов О. А.

до 11.09.2020

до 11.09.2020
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Упровадження принципів
корпоративного управління
Організації економічного

економіки, затверджений постановою
КМУ від 03.08.2008 № 777;
Порядок проведення конкурсного
відбору кандидатів на посаду
незалежного члена наглядової ради
державного унітарного підприємства
та їх призначення, а також проведення
конкурсного відбору кандидатів на
посаду незалежного члена наглядової
ради господарського товариства, у
статутному капіталі якого більше 50
відсотків акцій (часток) належать
державі, що пропонуються суб’єктом
управління об’єктами державної
власності до обрання на посаду
незалежних членів наглядової ради
затверджений постановою КМУ від
10.03.2017 № 142;
Порядок визначення та затвердження
кандидатур представників держави,
які призначаються до наглядових рад
державних унітарних підприємств, і
тих, які беруть участь у загальних
зборах та обираються до наглядових
рад господарських товариств, у
статутному капіталі яких більше 50
відсотків акцій (часток) належать
державі, затверджений постановою
КМУ від 10.03.2017 № 143;
Положення про Мінекономіки,
департамент публічної власності
Положення про Мінекономіки,
департамент публічної власності

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Максимов О. А.

до 11.09.2020
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співробітництва та розвитку
(ОЕСР)
Ведення реєстру контрактів,
укладених з керівниками
суб'єктів господарювання
державного сектору економіки в
порядку, що встановлюється
Кабінетом Міністрів України;

Формування за пропозицією
суб'єктів управління переліку
об'єктів права державної
власності, що не підлягають
приватизації;

Закон України "Про управління
об’єктами державної власності";
Постанова КМУ від 21.12.2016 № 991
"Про формування та ведення реєстру
контрактів, укладених з керівниками
суб’єктів господарювання державного
сектору економіки";
Наказ Мінекономрозвитку від
08.02.2017 № 164 "Про затвердження
форми подання інформації для
внесення відомостей до реєстру
контрактів, укладених з керівниками
суб’єктів господарювання державного
сектору економіки", зареєстрований в
Мін’юсті від 02.03.2017 за
№295/30163;
Положення про Мінекономіки,
департамент публічної власності,
управління державного сектору
економіки та корпоративного
управління, відділ моніторингу
ефективності управління державною
власністю
Господарський кодекс України;
Господарський процесуальний кодекс
України;
Закон України "Про приватизацію
державного і комунального майна";
Закон України "Про Перелік пам’яток
культурної спадщини, що не
підлягають приватизації";

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Максимов О. А.
Турчина Н. П.
Охріменко Н. М.

до 11.09.2020

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Максимов О. А.
Каспіржний С. Ю.
Радіонов О. О.

до 11.09.2020
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Формування за пропозицією
уповноважених органів
управління переліків державних
підприємств, що підлягають
корпоратизації, та затвердження
графіків її проведення;

Закон України "Про управління
об’єктами державної власності";
Наказ Міністерства економіки, Фонду
державного майна, Державного
комітету статистики від 26.06.2007
№ 200/1047/180 "Про затвердження
Положення про порядок подання
пропозицій щодо внесення змін до
Переліку об’єктів права державної
власності, що не підлягають
приватизації", зареєстрований в
Мін’юсті 19 липня 2007 за
№ 835/14102);
Положення про Мінекономіки,
департамент публічної власності,
управління реформування державної
власності, відділ з питань приватизації
Господарський кодекс України
Закон України "Про управління
об’єктами державної власності"
Постанова Кабінету Міністрів
України від 29.08.2012 № 802 "Про
затвердження Порядку перетворення
державного унітарного комерційного
підприємства в акціонерне
товариство"
Положення про Мінекономіки,
департамент публічної власності,
управління державного сектору
економіки та корпоративного
управління, відділ корпоративного
управління

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Максимов О. А.
Турчина Н. П.
Демура А. М.

до 11.09.2020
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Розроблення разом із
заінтересованими центральними
органами виконавчої влади в
установленому порядку
пропозицій щодо критеріїв
віднесення підприємств до тих,
які мають стратегічне значення
для економіки та безпеки
держави, формування пропозицій
щодо переліку таких підприємств

Здійснення підготовки
пропозицій щодо прийняття
Кабінетом Міністрів України
рішень з питань передачі
повноважень з управління
корпоративними правами
держави уповноваженим органам
управління та господарським
структурам

Закон України "Про управління
об’єктами державної власності";
Постанова КМУ від 03.11.2010 № 999
"Про визначення критеріїв віднесення
об'єктів державної власності до таких,
що мають стратегічне значення для
економіки і безпеки держави";
Порядок подання та розгляду
пропозицій щодо формування
переліку об'єктів державної власності,
що мають стратегічне значення для
економіки і безпеки держави,
затверджений наказом
Мінекономрозвитку від 03.12.2010
№ 1546, зареєстрованим в Мін'юсті
23.12.2010 за № 1325/18620;
Положення про Мінекономіки,
департамент публічної власності,
управління реформування державної
власності, відділ методологічного
забезпечення
Закон України "Про управління
об’єктами державної власності";
Постанова КМУ від 05.12.2012 №
1146 "Про затвердження Порядку
передачі повноважень з управління
корпоративними правами держави
суб’єктам управління об’єктами
державної власності";
Наказ Мінекономрозвитку від
07.05.2013 № 435 "Про затвердження
форм техніко-економічного
обґрунтування доцільності передачі
повноважень з управління

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Максимов О. А.
Каспіржний С. Ю.
Романовська Н. Ю.

до 11.09.2020

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Максимов О. А.
Турчина Н. П.
Демура А. М.

до 11.09.2020
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Розроблення та подання Кабінету
Міністрів України проектів
рішень з питань передачі об'єктів
права державної та комунальної
власності, здійснення
методичного керівництва
діяльністю органів виконавчої
влади із зазначених питань

Здійснення контролю за
виконанням суб'єктами
управління функцій з управління
об'єктами державної власності
шляхом проведення єдиного
моніторингу ефективності
управління такими об'єктами

корпоративними правами держави та
інформації про передачу повноважень
з управління корпоративними правами
держави суб’єктам управління
об’єктами державної власності",
зареєстрований у Мін’юсті 30.05.2013
за № 837/23369;
Положення про Мінекономіки,
департамент публічної власності,
управління державного сектору
економіки та корпоративного
управління, відділ корпоративного
управління
Закон України "Про передачу об’єктів
права державної та комунальної
власності";
Постанова КМУ від 21.09.1998 №
1482 "Про передачу об’єктів права
державної та комунальної власності";
Положення про Мінекономіки,
департамент публічної власності,
управління реформування державної
власності, відділ з питань передачі
майна
Закон України "Про управління
об’єктами державної власності";
Постанова КМУ від 19.06.2007 № 832
"Про затвердження Порядку
здійснення контролю за виконанням
функцій з управління об'єктами
державної власності та критеріїв
визначення ефективності управління
об'єктами державної власності";

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Максимов О. А.
Каспіржний С. Ю.
Без’язична А. В.

до 11.09.2020

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Максимов О. А.
Турчина Н. П.
Охріменко Н. М.

до 11.09.2020
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Участь у формуванні та
реалізації державної дивідендної
політики

Наказ Мінекономрозвитку від
15.03.2013 № 253 "Про затвердження
Методичних рекомендацій
застосування критеріїв визначення
ефективності управління об’єктами
державної власності";
Положення про Мінекономіки,
департамент публічної власності,
управління державного сектору
економіки та корпоративного
управління, відділ моніторингу
ефективності управління державною
власністю
Закон України "Про управління
об’єктами державної власності";
Закон України "Про акціонерні
товариства";
Постанова КМУ від 12.05.2007 № 702
"Про затвердження Порядку
формування та реалізації дивідендної
політики держави";
Постанова КМУ від 16.02.2011 № 106
"Деякі питання ведення обліку
податків і зборів (обов'язкових
платежів) та інших доходів бюджету";
Наказ Мінекономрозвитку від
02.07.2013 № 725 "Про затвердження
Порядку нарахування пені на суму
дивідендів на державну частку,
несвоєчасно сплачених господарським
товариством, у статутному капіталі
якого є корпоративні права держави,
та господарським товариством, 50 і
більше відсотків акцій (часток, паїв)

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Максимов О. А.
Турчина Н. П.
Демура А. М.

до 11.09.2020
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Здійснення в установленому
порядку повноважень щодо
погодження фінансових планів
державних комерційних та
казенних підприємств,
господарських товариств, у

якого знаходяться у статутному
капіталі господарського товариства,
частка держави якого становить 100
відсотків", зареєстрований у Мінюсті
30.10.2013 за № 1830/24362;
Наказ Мінекономрозвитку від
05.07.2016 № 764 "Про затвердження
форм подання інформації про зведені
показники очікуваних обсягів
загального чистого прибутку та
дивідендів господарських організацій
та інформації про нарахування і
перерахування господарськими
організаціями дивідендів у поточному
бюджетному році", зареєстрований у
Мінюсті 26.07.2013 за № 1267/23799;
Наказ Мінфіну від 03.09.2013 № 787
"Про затвердження Порядку
повернення коштів, помилково або
надміру зарахованих до державного та
місцевих бюджетів", зареєстрований у
Мінюсті 25.09.2013 за № 1650/24182;
Положення про Мінекономіки,
департамент публічної власності,
управління державного сектору
економіки та корпоративного
управління,, відділ корпоративного
управління
Постанова Кабінету Міністрів
України від 18.07.2007 № 950 "Про
затвердження Регламенту Кабінету
Міністрів України";
Наказ Мінекономрозвитку від
02.03.2015 № 205 "Про затвердження

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Максимов О. А.
Турчина Н.П.
Приходько А.І.

до 11.09.2020
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статутному капіталі яких більше
50 відсотків акцій (часток)
належать державі, що є
суб'єктами природних
монополій, плановий
розрахунковий обсяг чистого
прибутку яких перевищує 50 млн
гривень, а також суб'єктів
господарювання, уповноваженим
органом управління яких є
Кабінет Міністрів України

Порядку складання, затвердження та
контролю виконання фінансового
плану суб’єкта господарювання
державного сектору економіки";
Положення про Мінекономіки,
департамент публічної власності,
управління державного сектору
економіки та корпоративного
управління, відділ фінансового
планування та аналізу суб’єктів
господарювання державного сектору
економіки
Розроблення методичних
Господарський кодекс України;
рекомендацій та форм щодо
Положення про Мінекономіки,
фінансового плану державного
департамент публічної власності,
комерційного та казенного
управління державного сектору
підприємства, господарського
економіки та корпоративного
товариства, у статутному капіталі управління, відділ фінансового
якого більше 50 відсотків акцій
планування та аналізу суб’єктів
(часток) належать державі
господарювання державного сектору
Узагальнення та аналіз
Постанова КМУ від 19.06.2007 № 832
інформації суб'єктів управління
"Про затвердження Порядку
про:
здійснення контролю за виконанням
функцій з управління об’єктами
- затвердження (погодження)
державної власності та критеріїв
фінансових планів державних
визначення ефективності управління
комерційних та казенних
об’єктами державної власності";
підприємств, господарських
Наказ Мінекономрозвитку від
товариств, у статутному капіталі 02.03.2015 № 205 "Про затвердження
яких більше 50 відсотків акцій
Порядку складання, затвердження та
(часток) належать державі;
контролю виконання фінансового
плану суб’єкта господарювання
- виконання показників
державного сектору економіки";
фінансових планів державних

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Максимов О. А.
Турчина Н.П.
Приходько А.І.

до 11.09.2020

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Максимов О. А.
Турчина Н.П.
Приходько А.І.

до 11.09.2020
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комерційних та казенних
підприємств, господарських
товариств, у статутному капіталі
яких більше 50 відсотків акцій
(часток) належать державі

Положення про Мінекономіки,
департамент публічної власності,
управління державного сектору
економіки та корпоративного
управління, відділ фінансового
планування та аналізу суб’єктів
господарювання державного сектору
Питання державної інноваційної політики у в реальному секторі економіки,
державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності, а також у сфері розвитку цифрової економіки
Забезпечення формування та
Положення про Мінекономіки
Вивчення та аналіз
Мироненко Л.А.
до 11.09.2020
реалізація державної
(затверджене постановою Кабінету
відповідних документів,
Іваненко Л.В.
інноваційної політики у в
Міністрів України від 20.08.2014
інформації
реальному секторі економіки,
№ 459 (в редакції постанови Кабінету
здійснення заходів щодо
Міністрів України від 11.09.2019 №
проведення єдиної інноваційної
838), положення про управління
політики; організовує та
інновацій (затверджене наказом
координує інноваційну
Мінекономіки від 16.03.2020 № 496,
діяльність у реальному секторі
положення про структурні підрозділи
економіки; забезпечує розвиток
управління інновацій (затверджене
національної інноваційної
наказом Мінекономіки від 16.03.2020
системи
№ 502), посадові інструкції
працівників управління, Закон
України "Про інноваційну діяльність",
Закон України "Про пріоритетні
напрями інноваційної діяльності",
Стратегія розвитку сфери
інноваційної діяльності на період до
2030 року (розпорядження Кабінету
Міністрів України від 10.07.2019
№526-р), нормативно-правові акти,
що належать до компетенції
управління, інші документи та
інформація з цих питань.

47
Участь у формуванні та
реалізації державної політики у
сфері наукової та науковотехнічної діяльності, зокрема,
участь у розробленні стратегії та
механізму реалізації державної
науково-технічної політики,
участь у підготовці пропозицій
щодо визначення обсягів і
цільового спрямування
бюджетного фінансування
наукової та науково-технічної
діяльності; а також участь у
координації взаємодії з
науковими установами, що
належать до сфери управління
Мінекономіки

Участь у формуванні державної
політики у сфері розвитку
цифрової економіки зокрема
участь у реалізації міжнародних
програм цифрового
співробітництва

Положення про Мінекономіки
(затверджене постановою Кабінету
Міністрів України від 20.08.2014 №
459 (в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 11.09.2019 №
838), положення про управління
інновацій (затверджене наказом
Мінекономіки від 16.03.2020 № 496,
положення про структурні підрозділи
управління інновацій (затверджене
наказом Мінекономіки від 16.03.2020
№ 502), посадові інструкції
працівників управління, Закон
України "Про наукову і науковотехнічну діяльність", Закон України
"Про пріоритетні напрями розвитку
науки і техніки", Закон України "Про
державне регулювання діяльності у
сфері трансферу технологій", Закон
України "Про наукові парки", Закон
України " Про спеціальний режим
інноваційної діяльності технологічних
парків", нормативно-правові акти, що
належать до компетенції управління,
інші документи та інформація з цих
питань.
Положення про управління інновацій
(затверджене наказом Мінекономіки
від 16.03.2020 № 496, положення про
структурні підрозділи управління
інновацій (затверджене наказом
Мінекономіки від 16.03.2020 № 502),
посадові інструкції працівників
управління, Концепція розвитку

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Мироненко Л.А.
Іваненко Л.В.

до 11.09.2020

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Мироненко Л.А.
Іваненко Л.В.

до 11.09.2020
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Здійснення аналітичної та
організаційної роботи з
управління персоналом

Добір персоналу Мінекономіки

цифрової економіки та суспільства
України на 2018-2020 роки ,
нормативно-правові акти, що
належать до компетенції управління,
інші документи та інформація з цих
питань.
Управління персоналом
Закон України "Про державну
Вивчення та аналіз
службу" від 10.12.2015 № 889-VIII;
відповідних документів,
типове положення про службу
інформації
управління персоналом державного
органу (наказ НАДС від 03.03.2016 №
47, зареєстровано в Мін’юсті
23.03.2016 за №438/28568);
наказ Мінекономіки
від 17.01.2020 № 22 "Про
затвердження положення про
департамент кадрового забезпечення"
Закон України "Про державну
Вивчення документів та
службу" від 10.12.2015 № 889-VIII,
аналіз скарг, звернень
постанова КМУ від 25.03.2016 № 246
громадян, висновків
"Про затвердження Порядку
перевірок
проведення конкурсу на зайняття
посад державної служби", наказ
НАДС від 06.04.2016 № 72 "Про
затвердження Порядку визначення
спеціальних вимог до осіб, які
претендують на зайняття посад
державної служби категорій "Б" і "В",
наказ Мінекономіки
від 17.01.2020 № 22 "Про
затвердження положення про
департамент кадрового забезпечення"

Семенець Л. Є.
Леваднюк І. В.
Рудніченко І. Б.
Шпичко А. В.
Колісник Л. В.
Ничипорук А. А.
Антонюк В. М.

до 11.09.2020

Семенець Л. Є.
Леваднюк І. В.
Ничипорук А. А.

до 11.09.2020
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Організація роботи щодо
розроблення структури апарату
Мінекономіки

Прогнозування розвитку
персоналу, заохочення
працівників до службової
кар‘єри, підвищення рівня їх
професійної компетентності

Організація проведення
перевірок передбачених
законами України "Про
очищення влади" та "Про
запобігання корупції"

Закон України "Про центральні
органи виконавчої влади" від
17.03.2011 № 3166- VI;
Закон України "Про державну
службу" від 10.12.2015 № 889-VIII;
Положення про Міністерство
розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України
(постанова КМУ від 20.08.2014 № 459
(зі змінами);
постанова КМУ від 12.03.2005 № 179
"Про упорядкування структури
апарату центральних органів
виконавчої влади, їх територіальних
підрозділів та місцевих державних
адміністрацій
Закон України "Про державну
службу" від 10.12.2015 № 889-VIII,
індивідуальні програми підвищення
рівня професійної компетентності
(професійного розвитку) державного
службовця, який займає посаду
державної служби категорії "Б" або
"В"
Закон України "Про державну
службу" від 10.12.2015 № 889-VIII;
Закон України "Про очищення влади"
від 16.09.2014 № 1682-VII, Закон
України "Про запобігання корупції"
від 14.10.2014 № 1700-VII, постанова
КМУ від 16.10.2014 № 563 "Деякі
питання реалізації Закону України
"Про очищення влади", постанова
КМУ від 25.03.2015 № 171 "Про

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Семенець Л. Є.
Шпичко А. В.
Федоренко Т. П.

до 11.09.2020

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Семенець Л. Є.
Колісник Л. В.

до 11.09.2020

Вивчення документів та
аналіз скарг, звернень
громадян, висновків
перевірок

Семенець Л. Є.
Леваднюк І. В.
Рудніченко І. Б.

до 11.09.2020
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Здійснення обліку
військовозобов’язаних і
призовників

Забезпечення стабільної
ефективної роботи апарату
Мінекономіки та підприємств,
установ і організацій, що
належать до сфери його
управління, шляхом реалізації
функцій, покладених на
департамент, і прийняття
необхідних управлінських
рішень
Ведення бухгалтерського обліку
фінансово-господарської

затвердження Порядку проведення
спеціальної перевірки стосовно осіб,
які претендують на зайняття посад, які
передбачають зайняття
відповідального або особливо
відповідального становища, та посад з
підвищеним корупційним ризиком, і
внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України",
наказ Мінекономіки
від
17.01.2020 № 22 "Про затвердження
положення про департамент
кадрового забезпечення".
Закон України "Про військовий
Вивчення та аналіз
обов’язок і військову службу"
відповідних документів,
від 25.03.1992 № "232-ХII;
інформації
постанова КМУ від 07.12.2016 №
921(зі змінами) "Про затвердження
Порядку організації та ведення
військового обліку призовників і
військовозобов’язаних".
Управління фінансами та господарського забезпечення
Положення про Мінекономіки,
Вивчення відповідних
положення про департамент
документів, аналіз скарг,
фінансово-господарської діяльності,
звернень громадян,
посадові інструкції працівників
публікацій у ЗМІ, актів
зазначеного департаменту, скарги,
перевірок
звернення фізичних та юридичних
осіб, інші документи з цих питань

¬ // ¬

¬ // ¬

Семенець Л. Є.
Антонюк В. М.

до 11.09.2020

Бояркіна О. А.
Корнієнко В. І.
Косинська І. Л.
Лавренко О. Ю.
Миронова М. О.

до 11.09.2020

¬ // ¬

до 11.09.2020
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діяльності Мінекономіки та
складання звітності
Управління бюджетними
коштами в межах установлених
бюджетних призначень,
ефективне, результативне і
цільове їх використання,
організація та координація
роботи за повнотою надходжень,
узяттям бюджетних зобов'язань,
витрачанням бюджетних коштів,
здійснення внутрішнього
контролю розпорядників і
одержувачів бюджетних коштів
нижчого рівня в бюджетному
процесі
Забезпечення дотримання вимог
бюджетного законодавства під
час узяття бюджетних
зобов'язань, своєчасне подання
на реєстрацію таких зобов'язань,
здійснення платежів відповідно
до взятих бюджетних
зобов'язань, достовірне та повне
відображення операцій у
бухгалтерському обліку та
звітності
Складання кошторисів,
фінансування витрат та облік
видатків, що здійснюються, на
проведення двосторонніх
міжнародних заходів, у тому
числі на сплату внесків до
міжнародних організацій

¬ // ¬

¬ // ¬

¬ // ¬

до 11.09.2020

¬ // ¬

¬ // ¬

¬ // ¬

до 11.09.2020

¬ // ¬

¬ // ¬

¬ // ¬

до 11.09.2020
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Здійснення відповідно до
законодавства функцій з обліку,
моніторингу, аналізу та
узагальнення інформації про
доходи, що надходять до
бюджету як плата за надання
адміністративних послуг
Організаційне забезпечення
роботи тендерного комітету
Мінекономіки щодо матеріальнотехнічного забезпечення роботи
Мінекономіки

¬ // ¬

¬ // ¬

¬ // ¬

до 11.09.2020

¬ // ¬

¬ // ¬

¬ // ¬

до 11.09.2020

Сфера управління об’єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави
Підготовка пропозицій щодо
Господарський кодекс України
Вивчення та аналіз
Бояркіна О. А.
утворення, реорганізації,
відповідних
документів,
Миронова М. О.
Цивільний кодекс України
ліквідації підприємств, установ
інформації
Резавенкова О. П.
Закон України "Про управління
та організацій, заснованих на
об’єктами державної власності"
державній власності, що
належать до сфери управління
Закон України "Про державну
Мінекономіки
реєстрацію юридичних осіб, фізичних

до 11.09.2020

осіб – підприємців та громадських
формувань"
Положення про Мінекономіки,
департамент фінансово-господарської
діяльності, управління діяльності
суб’єктів господарювання в сфері
управління Міністерства
Підготовка пропозицій щодо
затвердження статутів
(положень) підприємств, установ
та організацій, що належать до
сфери управління Мінекономіки,

Господарський кодекс України
Закон України "Про управління
об’єктами державної власності"

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Бояркіна О. А.
Миронова М. О.

до 11.09.2020
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і господарських структур та
здійснення контролю за їх
дотриманням

Закон України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських
формувань"
Положення про Мінекономіки,
департамент фінансово-господарської
діяльності, управління діяльності
суб’єктів господарювання в сфері
управління Міністерства

Підготовка пропозицій щодо
забезпечення приведення у
відповідність із законодавством
установчих документів та
внутрішніх положень державних
підприємств, установ та
організацій, господарських
структур, що належать до сфери
управління Мінекономіки
Опрацювання та подання на
затвердження керівництву
Мінекономіки річних фінансових
планів та змін до них державних
підприємств, господарських
товариств і господарських
структур, що належать до сфери
управління Мінекономіки,
забезпечує здійснення контролю
за їх виконанням в
установленому порядку

Господарський кодекс України
Закон України "Про управління
об’єктами державної власності"
Положення про Мінекономіки,
департамент фінансово-господарської
діяльності, управління діяльності
суб’єктів господарювання в сфері
управління Міністерства

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Бояркіна О. А.
Миронова М. О.
Резавенкова О. П.

до 11.09.2020

Господарський кодекс України

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Бояркіна О. А.
Миронова М. О.
Гресь Н. В.

до 11.09.2020

Закон України "Про управління
об’єктами державної власності"
Постанова КМУ від 19.06.2007 № 832
"Про затвердження Порядку
здійснення контролю за виконанням
функцій з управління об’єктами
державної власності та критеріїв
визначення ефективності управління
об’єктами державної власності"
Наказ Мінекономрозвитку від
15.03.2013 № 253 "Про затвердження
методичних рекомендацій
застосування критеріїв визначення
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ефективності управління об’єктами
державної власності"
Наказ Мінекономрозвитку від
02.03.2015 № 205 "Про затвердження
Порядку складання, затвердження та
контролю виконання фінансового
плану суб’єкта господарювання
державного сектору економіки"
Положення про Мінекономіки,
департамент фінансово-господарської
діяльності, управління діяльності
суб’єктів господарювання в сфері
управління Міністерства
Опрацювання та подання на
погодження керівництву
Міністерства, погодження з
Мінфіном та подання Кабінету
Міністрів України проектів
розпоряджень щодо
затвердження річних фінансових
планів та змін до них державних
підприємств та господарських
товариств, що є суб’єктами
природних монополій на
загальнодержавних ринках або
плановий розрахунковий обсяг
чистого прибутку яких
перевищує 50 мільйонів гривень,
та належать до сфери управління
Міністерства

Господарський кодекс України
Закон України "Про управління
об’єктами державної власності"
Постанова КМУ від 19.06.2007 № 832
"Про затвердження Порядку
здійснення контролю за виконанням
функцій з управління об’єктами
державної власності та критеріїв
визначення ефективності управління
об’єктами державної власності"
Наказ Мінекономрозвитку від
15.03.2013 № 253 "Про затвердження
методичних рекомендацій
застосування критеріїв визначення
ефективності управління об’єктами
державної власності"
Наказ Мінекономрозвитку від
02.03.2015 № 205 "Про затвердження

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Бояркіна О. А.
Миронова М. О.
Гресь Н. В.

до 11.09.2020

55
Порядку складання, затвердження та
контролю виконання фінансового
плану суб’єкта господарювання
державного сектору економіки"
Положення про Мінекономіки,
департамент фінансово-господарської
діяльності, управління діяльності
суб’єктів господарювання в сфері
управління Міністерства
Опрацювання та подання на
затвердження керівництву
Мінекономіки річних
інвестиційних планів, а також
інвестиційних планів на
середньострокову перспективу
(3-5 років) державних
підприємств, господарських
товариств і господарських
структур, що належать до сфери
управління Мінекономіки,
забезпечує здійснення контролю
за їх виконанням в
установленому порядку

Господарський кодекс України
Закон України "Про управління
об’єктами державної власності"
Постанова КМУ від 19.06.2007 № 832
"Про затвердження Порядку
здійснення контролю за виконанням
функцій з управління об’єктами
державної власності та критеріїв
визначення ефективності управління
об’єктами державної власності"
Наказ Мінекономрозвитку від
15.03.2013 № 253 "Про затвердження
методичних рекомендацій
застосування критеріїв визначення
ефективності управління об’єктами
державної власності"
Наказ Мінекономрозвитку від
02.03.2015 № 205 "Про затвердження
Порядку складання, затвердження та
контролю виконання фінансового
плану суб’єкта господарювання
державного сектору економіки"

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Бояркіна О. А.
Миронова М. О.
Гресь Н. В.

до 11.09.2020
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Положення про Мінекономіки,
департамент фінансово-господарської
діяльності, управління діяльності
суб’єктів господарювання в сфері
управління Міністерства
Опрацювання та подання на
затвердження стратегічних
планів розвитку державних
унітарних підприємств, що
належать до сфери управління
Мінекономіки, та господарських
товариств, у статутному капіталі
яких більше 50 відсотків акцій
(часток) належать державі,
управління корпоративними
правами або контроль за
діяльністю яких здійснює
Мінекономіки, та здійснення
контролю за їх виконанням
Здійснює проведення
моніторингу та аналізу
фінансової звітності, зокрема
виконання показників
фінансових планів підвідомчих
підприємств, господарських
товариств і господарських
структур, готує пропозиції щодо
поліпшення їх роботи

Закон України "Про управління
об’єктами державної власності"
Положення департамент фінансовогосподарської діяльності, управління
діяльності суб’єктів господарювання в
сфері управління Міністерства

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Бояркіна О. А.
Миронова М. О.
Гресь Н. В.

до 11.09.2020

Господарський кодекс України

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Бояркіна О. А.
Миронова М. О.
Гресь Н. В.

до 11.09.2020

Закон України "Про управління
об’єктами державної власності"
Постанова КМУ від 19.06.2007 № 832
"Про затвердження Порядку
здійснення контролю за виконанням
функцій з управління об’єктами
державної власності та критеріїв
визначення ефективності управління
об’єктами державної власності"
Наказ Мінекономрозвитку від
15.03.2013 № 253 "Про затвердження
методичних рекомендацій
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застосування критеріїв визначення
ефективності управління об’єктами
державної власності"
Наказ Мінекономрозвитку від
02.03.2015 № 205 "Про затвердження
Порядку складання, затвердження та
контролю виконання фінансового
плану суб’єкта господарювання
державного сектору економіки"
Положення про Мінекономіки,
департамент фінансово-господарської
діяльності, управління діяльності
суб’єктів господарювання в сфері
управління Міністерства
Здійснення узагальнення, аналіз
зведеної фінансової звітності
підвідомчих підприємств,
господарських товариств і
господарських структур,
опрацювання та підготовка
інформаційно-аналітичних
матеріалів щодо ефективності
управління об’єктами державної
власності, що належать до сфери
управління Мінекономіки;

Господарський кодекс України
Закон України "Про управління
об’єктами державної власності"
Постанова КМУ від 19.06.2007 № 832
"Про затвердження Порядку
здійснення контролю за виконанням
функцій з управління об’єктами
державної власності та критеріїв
визначення ефективності управління
об’єктами державної власності"
Наказ Мінекономрозвитку від
15.03.2013 № 253 "Про затвердження
методичних рекомендацій
застосування критеріїв визначення
ефективності управління об’єктами
державної власності"

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Бояркіна О. А.
Миронова М. О.
Гресь Н. В.

до 11.09.2020
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Наказ Мінекономрозвитку від
02.03.2015 № 205 "Про затвердження
Порядку складання, затвердження та
контролю виконання фінансового
плану суб’єкта господарювання
державного сектору економіки"
Положення про Мінекономіки,
департамент фінансово-господарської
діяльності, управління діяльності
суб’єктів господарювання в сфері
управління Міністерства
Забезпечення приведення у
відповідність із законодавством
внутрішніх положень
підвідомчих підприємств,
господарських товариств і
господарських структур,
зокрема, опрацювання та
подання на погодження
керівництву Мінекономіки
наказів про облікову політику

Господарський кодекс України
Закон України "Про управління
об’єктами державної власності"
Закон України "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні"
Постанова Кабінету міністрів України
від 29.11.2006 № 1673 "Про стан
фінансово-бюджетної дисципліни"
Міжнародні стандарти фінансової
звітності (МСФЗ, МСФЗ для МСП,
включаючи МСБО та тлумачення
КТМФЗ, ПКТ)
Національні положення (стандарти)
бухгалтерського обліку, Положення
(стандарти) бухгалтерського обліку
Наказ Міністерство фінансів України
від 27.06.2013 № 635 "Про
затвердження Методичних
рекомендацій щодо облікової

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Бояркіна О. А.
Миронова М. О.
Гресь Н. В.

до 11.09.2020
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політики підприємства та внесення
змін до деяких наказів Міністерства
фінансів України"
Положення про Мінекономіки,
департамент фінансово-господарської
діяльності, управління діяльності
суб’єктів господарювання в сфері
управління Міністерства, відділ
планування та аналізу фінансовогосподарської діяльності
Підготовка пропозицій щодо
проведення щорічних
незалежних аудиторських
перевірок фінансової звітності
державних унітарних
підприємств, що належать до
сфери управління Мінекономіки,
та господарських товариств, у
статутному капіталі яких більше
50 відсотків акцій (часток)
належать державі, функції з
управління корпоративними
правами в яких здійснює
Мінекономіки. У разі зміни
керівника суб'єкта
господарювання, що належить до
сфери управління Мінекономіки,
забезпечує підготовку
пропозицій щодо проведення
позапланової перевірки
фінансово-господарської
діяльності такого суб'єкта в
порядку, передбаченому законом

Закон України "Про управління
об’єктами державної власності"
Закон України "Про акціонерні
товариства"
Закон України "Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність"
Положення про порядок прийманняпередачі справ, документів та майна
при звільненні та призначенні зокрема
керівників підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери
управління Мінекономіки,
затверджене наказом Міністерства
економіки України від 11.11.2010
№1438
Положення про департамент
фінансово-господарської діяльності,
управління діяльності суб’єктів
господарювання в сфері управління
Міністерства

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Бояркіна О. А.
Миронова М. О.

до 11.09.2020
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Підготовка пропозицій щодо
погодження державним
унітарним підприємствам, що
належать до сфери управління
Мінекономіки, та в яких не
утворено наглядову раду,
укладання договорів щодо
проведення незалежних
аудиторських перевірок річної
фінансової звітності

Господарський кодекс України

Підготовка пропозицій щодо
забезпечення ефективного і
цільового використання
бюджетних коштів на
підприємствах, в установах та
організаціях, що належать до
сфери управління Мінекономіки

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про управління
об’єктами державної власності"

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Бояркіна О. А.
Миронова М. О.

до 11.09.2020

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Бояркіна О. А.
Миронова М. О.
Гресь Н. В.

до 11.09.2020

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Бояркіна О. А.
Миронова М. О.
Гресь Н. В.

до 11.09.2020

Закон України "Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність"
Положення про департамент
фінансово-господарської діяльності,
управління діяльності суб’єктів
господарювання в сфері управління
Міністерства
Закон України про державний бюджет
України на відповідний рік
Постанова КМУ від 11.10.2016 № 710
"Про ефективне використання
державних коштів"
Наказ Мінфіну від 29.12.2002 № 1098
"Про паспорти бюджетних програм"
Положення про Мінекономіки,
департамент фінансово-господарської
діяльності, управління діяльності
суб’єктів господарювання в сфері
управління Міністерства

Відповідно до законодавства
участь у здійсненні контролю за
витрачанням бюджетних коштів
підприємствами, установами та
організаціями, що належать до
сфери управління Мінекономіки

Бюджетний кодекс України
Закон України про державний бюджет
України на відповідний рік
Постанова КМУ від 11.10.2016 № 710
"Про ефективне використання
державних коштів"
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Наказ Мінфіну від 29.12.2002 № 1098
"Про паспорти бюджетних програм"
Положення про Мінекономіки,
департамент фінансово-господарської
діяльності, управління діяльності
суб’єктів господарювання в сфері
управління Міністерства
Погодження залучення
підприємствами кредитів (позик),
надання гарантій або поруки за
такими зобов’язаннями щодо
внутрішніх довгострокових
(більше одного року) та
зовнішніх кредитів (позик)

Господарськи кодекс України;

Підготовка пропозицій щодо
призначення на посаду та
звільнення з посади керівників
державних унітарних
підприємств, у яких не утворено
наглядову раду, установ та
організацій, що належать до
сфери управління Мінекономіки,
та господарських структур, у
статутному капіталі яких більше
50 відсотків акцій (часток)
належать державі, та в яких не
утворено наглядову раду,
укладання і розривання з ними

Закон України "Про управління
об’єктами державної власності"

Постанова КМУ від 15.06.2011 № 809
" Про затвердження Порядку
погодження залучення державними
підприємствами, у тому числі
господарськими товариствами (крім
банків), у статутному капіталі яких 50
та більше відсотків акцій (часток)
належать державі, кредитів (позик),
надання гарантій або поруки за
такими зобов'язаннями"

Постанова КМУ від 03.09.2008 №777
"Про проведення конкурсного відбору
керівників суб’єктів господарювання
державного сектору економіки"
Постанова КМУ від 21.03.2018 №190
"Деякі питання призначення
керівників суб’єктів господарювання
державного сектору економіки та
членів їх наглядових рад"
Розпорядження КМУ від 04.04.2018
№346 "Питання комітету з

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Бояркіна О. А.
Миронова М. О.
Гресь Н. В

до 11.09.2020

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Бояркіна О. А.
Миронова М. О.

до 11.09.2020
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контрактів, здійснення контролю
за дотриманням їх вимог

призначення керівників особливо
важливих для економіки підприємств
та комісії з відбору керівників
особливо важливих для економіки
підприємств"
Наказ Мінекономрозвитку від
05.05.2017 №667 "Про затвердження
Положення про Комітет з
призначення керівників особливо
важливих для економіки
підприємств", зареєстрований в
Мін’юсті 24.05.2017 за №662/30530
Положення про Мінекономіки,
департамент фінансово-господарської
діяльності, управління діяльності
суб’єктів господарювання в сфері
управління Міністерства

Підготовка пропозицій щодо
призначення (обрання)
незалежних членів наглядових
рад державних унітарних
підприємств, що належать до
сфери управління Мінекономіки,
та господарських товариств, у
статутному капіталі яких більше
50 відсотків акцій (часток)
належать державі, функції з
управління корпоративними
правами держави в яких
здійснює Мінекономіки

Закон України "Про управління
об’єктами державної власності"
Закон України "Про акціонерні
товариства"
Постанова КМУ від 10.03.2017 №142
"Деякі питання управління
державними унітарними
підприємствами та господарськими
товариствами, у статутному капіталі
яких більше 50 відсотків акцій
(часток) належать державі"
Постанова КМУ від 10.03.2017 №143
"Деякі питання управління об’єктами
державної власності"

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Бояркіна О. А.
Миронова М. О.

до 11.09.2020
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Постанова КМУ від 21.03.2018 №190
"Деякі питання призначення
керівників суб’єктів господарювання
державного сектору економіки та
членів їх наглядових рад"
Постанова КМУ від 04.07.2017 №668
"Про затвердження Порядку
визначення умов оплати послуг та
компенсації витрат членів наглядових
рад державних унітарних підприємств
та господарських товариств, у
статутному капіталі яких більше 50
відсотків акцій (часток) належать
державі"
Постанова КМУ від 04.07.2018 №535
"Про затвердження Порядку
добровільного страхування
відповідальності керівників та членів
наглядових ради державних унітарних
підприємств та господарських
товариств, у статутному капіталі яких
більше 50 відсотків акцій (часток)
належать державі"
Рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від
25.09.2018 №659 "Про затвердження
Вимог до положення про винагороду
та звіту про винагороду членів
наглядової ради та виконавчого
органу акціонерного товариства",
зареєстроване в Мін’юсті 30.11.2018
за №1367/32819
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Положення про департамент
фінансово-господарської діяльності,
управління діяльності суб’єктів
господарювання в сфері управління
Міністерства
Підготовка пропозицій щодо
визначення кандидатур осіб, які
представляють інтереси держави
на загальних зборах та в
наглядових радах господарських
товариств, функції з управління
корпоративними правами
держави в яких здійснює
Мінекономіки, та в наглядових
радах державних унітарних
підприємств, що належать до
сфери управління Мінекономіки
(далі - представники держави),
забезпечення їх обрання
(призначення), видавання
довіреностей на представництво
інтересів держави в загальних
зборах таких господарських
товариств, а за необхідності
укладення з ними договорів
доручення
підготовка пропозицій щодо
визначення кандидатур
незалежних членів наглядових
рад у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України, що
пропонуються для призначення
(обрання) до складу наглядових

Закон України "Про управління
об’єктами державної власності"
Закон України "Про акціонерні
товариства"
Положення про департамент
фінансово-господарської діяльності,
управління діяльності суб’єктів
господарювання в сфері управління
Міністерства

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Бояркіна О. А.
Миронова М. О.

до 11.09.2020

Закон України "Про управління
об’єктами державної власності"

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Бояркіна О. А.
Миронова М. О.

до 11.09.2020

Закон України "Про акціонерні
товариства"
Постанова КМУ від 10.03.2017 №142
"Деякі питання управління
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рад державних унітарних
підприємств, що належать до
сфери управління Мінекономіки,
та господарських товариств, у
статутному капіталі яких більше
50 відсотків акцій (часток)
належать державі, функції з
управління корпоративними
правами держави в яких
здійснює Мінекономіки;

державними унітарними
підприємствами та господарськими
товариствами, у статутному капіталі
яких більше 50 відсотків акцій
(часток) належать державі"
Постанова КМУ від 21.03.2018 №190
"Деякі питання призначення
керівників суб’єктів господарювання
державного сектору економіки та
членів їх наглядових рад"
Положення про департамент
фінансово-господарської діяльності,
управління діяльності суб’єктів
господарювання в сфері управління
Міністерства

Підготовка пропозицій щодо
прийняття рішень у випадках,
визначених законами України,
про надання згоди на вчинення
державним унітарним
підприємством, що належить до
сфери управління Мінекономіки,
господарського зобов'язання,
щодо якого є заінтересованість,
та значного господарського
зобов'язання або про відмову в
наданні такої згоди
Підготовка пропозицій щодо
утворення в установленому
порядку державних холдингових
компаній у промисловому
секторі економіки, до статутного

Господарський кодекс України
Закон України "Про управління
об’єктами державної власності"

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Бояркіна О. А.
Миронова М. О.

до 11.09.2020

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Бояркіна О. А.
Миронова М. О.

до 11.09.2020

Положення про департамент
фінансово-господарської діяльності,
управління діяльності суб’єктів
господарювання в сфері управління
Міністерства

Господарський кодекс України
Закон України "Про управління
об’єктами державної власності"
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капіталу яких передається
державне майно, затвердження їх
статутів (положень)

Закон України "Про холдингові
компанії в Україні"
Постанова КМУ від 22.08.2012 № 773
"Про затвердження Порядку
утворення державної холдингової
компанії"
Положення про Мінекономіки,
департамент фінансово-господарської
діяльності, управління діяльності
суб’єктів господарювання в сфері
управління Міністерства

Підготовка пропозицій щодо
проведення у випадках,
передбачених законодавством,
корпоратизації (або
перетворення державних
підприємств у державні
акціонерні товариства, 100
відсотків акцій яких належать
державі), що належать до сфери
управління Мінекономіки

Цивільний кодекс України
Господарський кодекс України
Закон України "Про управління
об’єктами державної власності"
Закон України "Про акціонерні
товариства"
Закон України "Про цінні папери та
фондовий ринок"
Указ Президента України від
15.06.1993 №210 "Про
корпоратизацію підприємств"
Постанова КМУ від 05.07.1993 №508
"Про затвердження Положення про
порядок корпоратизації підприємств"
Порядок перетворення державного
унітарного комерційного
підприємства в акціонерне

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Бояркіна О. А.
Миронова М. О.
Резавенкова О. П.

до 11.09.2020
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товариство, затверджений постановою
КМУ від 29.08.2012 №802
Методика оцінки майна, затверджена
постановою КМУ від 10.12.2003
№1891
Положення про Мінекономіки,
департамент фінансово-господарської
діяльності, управління діяльності
суб’єктів господарювання в сфері
управління Міністерства
Підготовка пропозицій щодо
подальшого використання
державного майна, що не
ввійшло до статутного капіталу
господарських товариств,
утворених у процесі
корпоратизації
Підготовка пропозицій щодо
прийняття у випадках,
передбачених законодавством,
рішень про передачу об'єктів
державної власності, що
належать до сфери управління
Мінекономіки, у комунальну
власність, до сфери управління
інших органів, уповноважених
управляти об'єктами державної
власності

Закон України "Про управління
об’єктами державної власності"
Положення про Мінекономіки,
департамент фінансово-господарської
діяльності, управління діяльності
суб’єктів господарювання в сфері
управління Міністерства
Закон України "Про управління
об’єктами державної власності"
Закон України "Про передачу об’єктів
права державної та комунальної
власності"
Закон України "Про приватизацію
державного і комунального майна"
Постанова КМУ від 21.09.1998 №
1482 "Про передачу об’єктів права
державної та комунальної власності"
Порядок передачі (повернення)
функцій з управління майном
державних підприємств, функцій з
управління пакетами акцій (частками)

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Бояркіна О. А.
Миронова М. О.
Резавенкова О. П.

до 11.09.2020

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Бояркіна О. А.
Миронова М. О.
Резавенкова О. П.

до 11.09.2020
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у зв'язку з прийняттям рішення про
приватизацію або про припинення
приватизації об'єкта приватизації,
затверджений постановою КМУ від
10.05.2018 № 389
Підготовка пропозицій щодо
прийняття у випадках,
передбачених законодавством,
рішень про передачу об'єктів
державної власності, що
належать до сфери управління
Мінекономіки, від одного
підприємства до іншого (у разі,
коли підприємства належать до
сфери управління Мінекономіки)

Закон України "Про управління
об’єктами державної власності"

Підготовка пропозицій щодо
прийняття в установленому
порядку рішення про списання та
відчуження об'єктів державної
власності, що належать до сфери
управління Мінекономіки

Закон України "Про управління
об’єктами державної власності"

Постанова КМУ від 21.09.1998 №
1482 "Про передачу об’єктів права
державної та комунальної власності"

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Бояркіна О. А.
Миронова М. О.
Резавенкова О. П.

до 11.09.2020

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Бояркіна О. А.
Миронова М. О.
Резавенкова О. П.

до 11.09.2020

Положення про Мінекономіки,
департамент фінансово-господарської
діяльності, управління діяльності
суб’єктів господарювання в сфері
управління Міністерства

Постанова Кабінету Міністрів
України від 08.11.2007 № 1314 "Про
затвердження Порядку списання
об’єктів державної власності"
Постанова Кабінету Міністрів
України від 06.06.2007 № 803 "Про
затвердження Порядку відчуження
об’єктів державної власності"
Положення про Мінекономіки,
департамент фінансово-господарської
діяльності, управління діяльності
суб’єктів господарювання в сфері
управління Міністерства
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Підготовка пропозицій щодо
надання орендодавцям об'єктів
державної власності, що
належать до сфери управління
Мінекономіки, згоди на оренду
державного майна і пропозицій
щодо умов договору оренди

Закон України "Про оренду
державного та комунального майна"
Закон України "Про управління
об’єктами державної власності"
Постанова КМУ від 04.10.1995 № 786
"Про методику розрахунку орендної
плати за державне майно та протидії її
розподілу"
Постанова КМУ від 10.08.1995 № 629
"Про затвердження методики оцінки
об’єктів оренди, Порядку викупу
орендарем оборотних матеріальних
засобів та Порядку надання в кредит
орендареві коштів та цінних паперів"
Наказ ФДМУ від 15.02.2013 № 201
"Про затвердження Переліку
документів, які подаються
орендодавцеві для укладання
договору оренди майна, що належить
державної власності"
Наказ ФДМУ від 23.08.2000 № 1774
"Про затвердження типового договору
оренди індивідуально визначеного
нерухомого або іншого майна, що
належить до державної власності"
Наказ Мінекономрозвитку від
16.07.2015 № 809 "Про роботу з
об’єктами державної власності, які
тимчасово не задіяні в господарській
діяльності та можуть бути передані в
оренду"

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Бояркіна О. А.
Миронова М. О.
Резавенкова О. П.

до 11.09.2020
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Здійснення в межах
повноважень, передбачених
законом, аналізу процесів,
пов’язаних з банкрутством
підприємств, підпорядкованих
Мінекономіки:
- забезпечення представництва
інтересів Мінекономіки в
господарських судах усіх
інстанцій, органах державної
влади з питань, пов’язаних з
банкрутством державних
підприємств, що належать до
сфери управління Мінекономіки,
та суб’єктів господарювання,
повноваження з управління
корпоративними правами яких
здійснює Мінекономіки;
- забезпечення участі у зборах
кредиторів та засіданнях
комітету кредиторів державних
підприємств, що належать до
сфери управління Мінекономіки,
та суб’єктів господарювання,
повноваження з управління
корпоративними правами яких
здійснює Мінекономіки,

Положення про Мінекономіки,
департамент фінансово-господарської
діяльності, управління діяльності
суб’єктів господарювання в сфері
управління Міністерства
Господарський кодекс України
Цивільний кодекс України
Господарський процесуальний кодекс
України
Закон України "Про управління
об’єктами державної власності"
Закон України "Про відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом"
Наказ Мін’юсту від 19.06.2013
№1223/5 "Про затвердження Типової
форми плану санації боржника у
справі про банкрутство, Типової
форми мирової угоди у справі про
банкрутство та вимог щодо їх
розроблення, зареєстрований в
Мін’юсті 25.06.2013 за №1064/23596
Положення про Мінекономіки,
департамент фінансово-господарської
діяльності, управління діяльності
суб’єктів господарювання в сфері
управління Міністерства

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Бояркіна О. А.
Миронова М. О.
Резавенкова О. П.

до 11.09.2020
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відповідно до вимог Закону
України "Про відновлення
платоспроможності боржника
або визнання його банкрутом";
- участь у розгляді та погодженні
планів досудової санації, планів
санації, мирових угод і переліків
ліквідаційних мас та змін і
доповнень до них у справах про
банкрутство підвідомчих
підприємств
Забезпечення реалізації
державної політики у сфері
організації та контролю за
виготовленням бланків цінних
паперів, документів суворої
звітності, здійснення державного
контролю і координації
діяльності державних органів у
зазначеній сфері
Планування, організація та
проведення внутрішніх аудитів

Забезпечення формування та
реалізація державної політики у
сфері інтелектуальної власності

Положення про Мінекономіки,
департамент фінансово-господарської
діяльності, управління діяльності
суб’єктів господарювання в сфері
управління Міністерства

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Департамент внутрішнього аудиту
Положення про департамент
Вивчення та аналіз
внутрішнього аудиту, посадові
відповідних документів,
інструкції працівників департаменту,
інформації
документи, які регулюють порядок
планування та проведення внутрішніх
аудитів
Сфера інтелектуальної власності
Положення про Мінекономіки,
Вивчення та аналіз
затверджене постановою Кабінету
відповідних документів,
Міністрів України від 20 серпня 2014
інформації
р. № 459 (зі змінами); Положення про
департамент розвитку сфери

Бояркіна О. А.
Миронова М. О.

до 11.09.2020

Девко А. В.
Мерзлюк О. Є.

до 11.09.2020

Малиш А.А.

до 11.09.2020
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інтелектуальної власності,
затверджене наказом Мінекономіки
від 28.12.2019 № 842; посадові
інструкції працівників зазначеного
департаменту, нормативно-правові
акти у сфері інтелектуальної
власності, інші документи та
інформація з питань інтелектуальної
власності
Організація проведення
Положення про Мінекономіки,
експертизи заявок на об’єкти
затверджене постановою Кабінету
права інтелектуальної власності
Міністрів України від 20 серпня 2014
р. № 459 (зі змінами); Положення про
департамент розвитку сфери
інтелектуальної власності,
затверджене наказом Мінекономіки
від 28.12.2019
№ 842; Положення про управління
промислової власності, Положення
про відділ права промислової
власності, затверджене наказом
Мінекономіки
від 02.03.2020 № 381, посадові
інструкції працівників управління,
відділу, нормативно-правові акти у
сфері інтелектуальної власності, що
стосуються проведення експертизи
заявок на об’єкти права
інтелектуальної власності
Організація видачі охоронних
Положення про Мінекономіки,
документів (патентів/свідоцтв) на затверджене постановою Кабінету
об’єкти права інтелектуальної
Міністрів України від 20 серпня 2014
власності
р. № 459 (зі змінами); Положення про
департамент розвитку сфери

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Падучак Б.М.

до 11.09.2020

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Малиш А.А.

до 11.09.2020
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Забезпечення здійснення
державної реєстрації об’єктів
права інтелектуальної власності,
проведення реєстрації договорів
про передачу прав на об’єкти
права інтелектуальної власності
та ліцензійних договорів

інтелектуальної власності,
затверджене наказом Мінекономіки
від 28.12.2019
№ 842; Положення про управління
державних реєстрацій, затверджене
наказом Мінекономіки від 02.03.2020
№ 381; посадові інструкції
працівників управління, Наказ
Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України від 18.05.2017 № 730
"Деякі питання організації діяльності
у сфері інтелектуальної власності",
нормативно-правові акти у сфері
інтелектуальної власності, що
стосуються видачі охоронних
документів (патентів/свідоцтв) на
об’єкти права інтелектуальної
власності, інші документи та
інформація з питань інтелектуальної
власності, що стосуються видачі
охоронних документів
(патентів/свідоцтв) на об’єкти права
інтелектуальної власності.
Положення про Мінекономіки,
затверджене постановою Кабінету
Міністрів України від 20 серпня 2014
р. № 459 (зі змінами); Положення про
департамент розвитку сфери
інтелектуальної власності,
затверджене наказом Мінекономіки
від 28.12.2019
№ 842; Положення про управління
державних реєстрацій, затверджене
наказом Мінекономіки від 02.03.2020

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Малиш А.А.

до 11.09.2020
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Забезпечення визначення
уповноважених закладів для
проведення експертизи заявок на
об’єкти права інтелектуальної
власності

Організація ведення державних
реєстрів об’єктів права
інтелектуальної власності

№ 381; посадові інструкції
працівників управління, Наказ
Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України від 18.05.2017 № 730
"Деякі питання організації діяльності
у сфері інтелектуальної власності",
нормативно-правові акти у сфері
інтелектуальної власності, що
стосуються державної реєстрації
об’єктів права інтелектуальної
власності, проведення реєстрації
договорів про передачу прав на
об’єкти права інтелектуальної
власності та ліцензійних договорів,
інші документи та інформація з
питань інтелектуальної власності, що
стосуються державної реєстрації
об’єктів права інтелектуальної
власності, проведення реєстрації
договорів про передачу прав на
об’єкти права інтелектуальної
власності та ліцензійних договорів.
Положення про Мінекономіки,
затверджене постановою Кабінету
Міністрів України від 20 серпня 2014
р. № 459 (зі змінами); нормативноправові акти у сфері інтелектуальної
власності, що стосуються проведення
експертизи заявок на об’єкти права
інтелектуальної власності
Положення про Мінекономіки,
затверджене постановою Кабінету
Міністрів України від 20 серпня 2014
р. № 459 (зі змінами); Положення про

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Падучак Б.М.
Малиш А.А.

до 11.09.2020

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Малиш А.А.

до 11.09.2020
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Інформаційна та видавнича
діяльність

департамент розвитку сфери
інтелектуальної власності,
затверджене наказом Мінекономіки
від 28.12.2019
№ 842; Положення про управління
державних реєстрацій, затверджене
наказом Мінекономіки від 02.03.2020
№ 381; посадові інструкції
працівників управління, Наказ
Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України від 18.05.2017 № 730
"Деякі питання організації діяльності
у сфері інтелектуальної власності",
нормативно-правові акти у сфері
інтелектуальної власності, що
стосуються ведення державних
реєстрів об’єктів права
інтелектуальної власності, інші
документи та інформація з питань
інтелектуальної власності, що
стосуються ведення державних
реєстрів об’єктів права
інтелектуальної власності.
Положення про Мінекономіки,
затверджене постановою Кабінету
Міністрів України від 20 серпня 2014
р. № 459 (зі змінами); Положення про
департамент розвитку сфери
інтелектуальної власності,
затверджене наказом Мінекономіки
від 28.12.2019
№ 842; Положення про управління
державних реєстрацій, затверджене
наказом Мінекономіки від 02.03.2020

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Малиш А.А.

до 11.09.2020
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Забезпечення діяльності Комісії
щодо погодження питань про
внесення позначення, що містить
офіційну назву держави
"Україна" до знака для товарів і
послуг

№ 381; посадові інструкції
працівників управління, Наказ
Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України від 18.05.2017 № 730
"Деякі питання організації діяльності
у сфері інтелектуальної власності",
нормативно-правові акти у сфері
інтелектуальної власності, що
стосуються інформаційної та
видавничої діяльності, інші документи
та інформація з питань
інтелектуальної власності, що
стосуються інформаційної та
видавничої діяльності.
Положення про Мінекономіки,
Вивчення та аналіз
затверджене постановою Кабінету
відповідних документів,
Міністрів України від 20 серпня
інформації
2014 р. № 459 (зі змінами);
Положення про департамент розвитку
сфери інтелектуальної власності,
затверджене наказом Мінекономіки
від 28.12.2019
№ 842; Положення про управління
промислової власності, Положення
про відділ забезпечення роботи
колегіальних органів, затверджене
наказом Мінекономіки від 02.03.2020
№ 381, посадові інструкції
працівників управління, відділу,
нормативно-правові акти у сфері
інтелектуальної власності, що
стосуються діяльності Комісії щодо
погодження питань про внесення
позначення, що містить офіційну

Падучак Б.М.
Малиш А.А.

до 11.09.2020
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Забезпечення діяльності
Апеляційної палати

Видача висновків щодо
подовження, встановлених НБУ
граничних строків розрахунків за
зовнішньоекономічними
операціями

назву держави "Україна" до знака для
товарів і послуг
Положення про Мінекономіки,
Вивчення та аналіз
затверджене постановою Кабінету
відповідних документів,
Міністрів України від 20 серпня
інформації
2014 р. № 459 (зі змінами);
Положення про департамент розвитку
сфери інтелектуальної власності,
затверджене наказом Мінекономіки
від 28.12.2019
№ 842; Положення про управління
промислової власності, Положення
про відділ забезпечення роботи
колегіальних органів, затверджене
наказом Мінекономіки від 02.03.2020
№ 381, посадові інструкції
працівників управління, відділу,
нормативно-правові акти у сфері
інтелектуальної власності, що
стосуються діяльності Апеляційної
палати Мінекономіки.
Питання єдиної зовнішньоекономічної політики
Положення про Мінекономіки,
Вивчення та аналіз
положення про департамент
відповідних документів,
санкційної політики, положення про
інформації
структурні підрозділи у складі
департаменту, посадові інструкції
працівників департаменту, результати
перевірок, аудитів, інші документи та
інформація з цих питань, стаття 13
Закону України "Про валюту і валютні
операції"

Падучак Б.М.
Малиш А.А.

до 11.09.2020

Мароха В.М.
Лісова І.К.

до 11.09.2020
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Здійснення реєстрації
представництв іноземних
суб’єктів господарської
діяльності в Україні

Розробка
та
забезпечення
погодження
проектів
нормативно-правових
актів,
узагальнення
практики
застосування
законодавства,
забезпечення
нормативноправового
регулювання
та
розробка
пропозицій
щодо
пріоритетних напрямів державної

Положення про Мінекономіки,
положення про департамент
санкційної політики, положення про
структурні підрозділи у складі
департаменту, посадові інструкції
працівників департаменту, скарги,
звернення громадян, адвокатські
запити, листи підприємств та
організацій, інші документи та
інформація з питань реєстрації
представництв іноземних суб’єктів
господарської діяльності в Україні,
Закон України "Про
зовнішньоекономічну діяльність",
Інструкція про порядок реєстрації
представництв іноземних суб’єктів
господарської діяльності в Україні,
затверджена наказом Міністерства
зовнішніх економічних зв'язків і
торгівлі України від 18.01.1996 № 30
(у редакції наказу Мінекономіки від
15.06.2007 №179)

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Сфера регуляторної політики та підприємництва
1. Положення
про
департамент Вивчення та аналіз
регуляторної
політики
та відповідних документів,
підприємництва (наказ Мінекономіки інформації
від 04.12.2019 № 557); посадові
інструкції працівників департаменту,
інші документи та інформація з питань
регуляторної
політики
та
підприємництва;

Мароха В.М.
Максименко О.В.

до 11.09.2020

Палазов О. В.
Шимко Н. М.

до 11.09.2020
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регуляторної
політики,
дерегуляції, державної політики з
питань розвитку підприємництва,
внутрішньої
торгівлі
та
побутових послуг, ліцензування,
дозвільної системи у сфері
господарської
діяльності,
надання
адміністративних
послуг, державного нагляду
(контролю) у сфері господарської
діяльності,
державного
ринкового нагляду, захисту прав
споживачів

Виконання функцій
Мінекономіки, як
уповноваженого органу з питань
координації діяльності з
реалізації державного
оборонного замовлення

2. Положення
про
Міністерство
розвитку економіки, торгівлі та
сільського
господарства
України
(постанова Кабінету Міністрів України
від 20.08.2014 № 459 (із змінами);
3. Закони України:
- "Про
розвиток
та
державну
підтримку малого і середнього
підприємництва в Україні";
- "Про основні засади державного
нагляду
(контролю)
у
сфері
господарської діяльності";
- "Про державний ринковий нагляд і
контроль нехарчової продукції";
- "Про захист прав споживачів";
- "Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності";
- "Про
ліцензування
видів
господарської діяльності"
Сфера оборони та безпеки
Закон України "Про державне
Вивчення та аналіз
оборонне замовлення"
відповідних документів,
Порядок планування, формування,
інформації
розміщення та коригування
державного оборонного замовлення, а
також контролю за його виконанням,
затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 11.04.2011
№ 464. Положення про Мінекономіки,
положення про департамент
економіки безпеки і оборони

Сметанко С. О.
Бабко Є. К.

до 11.09.2020
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Виконання функцій
Мінекономіки як державного
генерального замовника науководослідних робіт з дослідження та
використання космічного
простору, науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт
з проектування, виготовлення та
випробування космічної техніки,
зокрема міжнародних космічних
проектів
Забезпечення формування
державної політики у сфері
регулювання трудових відносин,
оплати праці, робочого часу та
відпочинку, умов праці,
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 (далі –
відповідні сфери компетенції
директорату);
Здійснення постійного аналізу
стану справ у відповідних сферах
компетенції директорату, аналізу
існуючих та виявлення
потенційних проблем у сфері

Закон України "Про космічну
діяльність"
Положення про Мінекономіки,
положення про управління
координації космічної діяльності

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Сфера норм та стандартів гідної праці
Положення про директорат норм та
Вивчення та аналіз
стандартів гідної праці, затверджене
відповідних документів,
наказом Мінекономіки від 21.04.2020
інформації
№ 766-20, Положення про
Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства
України, затверджене постановою
Кабінету Міністрів .
України від 20.08.2014 № 459.
Закон України "Про охорону праці"

Сметанко С.О.
Тафтай В.В.

до 11.09.2020

Кузовой Ю.В.
Соболєв А.В.

до 11.09.2020

81
його компетенції на основі
дослідження статистичних
даних, інформації, отриманої від
центральних та місцевих органів
виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування,
міжнародних партнерів,
галузевих об’єднань,
підприємств, установ та
організацій усіх форм власності
та підпорядкування, публічної
інформації, наданої
розпорядниками інформації у
відповідних сферах компетенції
директорату.
Вивчення, аналіз, оцінювання,
порівняння отриманих
відомостей з метою виявлення
певних закономірностей і
тенденцій, існуючих та
потенційних проблем,
прогнозування подальшого
розвитку ситуації у відповідних
сферах компетенції директорату.
Класифікація існуючих та
потенційних проблем за
ступенем ризику, формування
пропозицій щодо альтернативних
варіантів розв’язання та/або
запобігання їх загостренню,
здійснення оцінки переваг та
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ризиків для кожного такого
альтернативного варіанта.
Визначення пріоритетів
формування та реалізації
державної політики, розроблення
концепцій здійснення державної
політики у відповідних сферах
компетенції директорату,
пропозицій до планів заходів
щодо нормативного,
фінансового, адміністративноорганізаційного, інформаційнокомунікаційного забезпечення
реалізації державної політики у
відповідних сферах компетенції
директорату.
Розроблення пропозицій щодо
формування державної політики
за результатами проведеного
аналізу стану справ у
відповідних сферах компетенції
директорату, узгодження
інтересів заінтересованих сторін,
визначення цілей та шляхів
розв’язання існуючих проблем і
запобігання потенційним
проблемам, підготовка
відповідних проєктів документів
державної політики, аналітичних,
інформаційних, довідкових та
інших матеріалів та подання їх на
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розгляд керівництву
Мінекономіки.
Забезпечення координації,
здійснення моніторингу та
оцінювання результатів
реалізації державної політики у
відповідних сферах компетенції
директорату за визначеними
показниками досягнення
поставлених цілей, ураховуючи
результати діяльності
центральних органів виконавчої
влади, діяльність яких
спрямовується та координується
Кабінетом Міністрів України
через Міністра розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства (далі – Міністр).
Аналіз та оцінювання
ефективності здійснення
державної політики у
відповідних сферах компетенції
директорату, викладення своєї
позиції у відповідних звітах,
висновках та інших аналітичних
документах, підготовка
пропозицій щодо продовження,
припинення, перегляду або
коригування державної політики
у відповідних сферах компетенції
директорату.
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Визначення кола ключових
заінтересованих сторін, що є
об’єктами впливу державної
політики у відповідних сферах
компетенції директорату.
Проведення консультацій та
здійснення фахових комунікацій
із заінтересованими сторонами з
метою залучення їх до процесу
формування державної політики,
урахування результатів таких
консультацій під час аналізу
стану справ у відповідних сферах
компетенції директорату,
визначення альтернативних
шляхів розв’язання існуючих та
запобігання потенційним
проблемам.
Участь у заходах щодо
інформування громадськості про
засади державної політики
Мінекономіки у відповідних
сферах компетенції директорату,
підготовка методичних
рекомендацій та надання
необхідних роз’яснень.
Участь у процесі стратегічного
планування, підготовка
пропозицій до планів
пріоритетних дій Уряду та планів
діяльності Мінекономіки з
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питань, що належать до
відповідних сфер компетенції
директорату.
Участь у бюджетному процесі на
рівні Мінекономіки з метою
забезпечення ефективного
використання бюджетних коштів
у відповідних сферах компетенції
директорату.
Здійснення фінансовоекономічних розрахунків щодо
обсягу фінансових та
матеріальних витрат, необхідних
для забезпечення формування та
реалізації державної політики у
відповідних сферах компетенції
директорату, визначення джерел
покриття можливих втрат
доходів або додаткових видатків
державного бюджету.
Здійснення нормативноправового забезпечення у
відповідних сферах компетенції
директорату.
Аналіз нормативно-правових
актів у сфері компетенції
директорату з метою виявлення
прогалин та неузгодженостей,
узагальнення практики
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застосування законодавства,
розроблення пропозицій щодо
його вдосконалення та
підготовка відповідних проєктів
законодавчих актів, актів
Президента України та Кабінету
Міністрів України, актів
Мінекономіки.
Забезпечення узгодженості
проєктів документів державної
політики та актів законодавства,
які розробляє директорат, з
цілями та пріоритетами,
визначеними Програмою
діяльності Кабінету Міністрів
України, планами пріоритетних
дій Уряду, іншими документами
державної політики,
зобов’язаннями України в рамках
Угоди про асоціацію між
Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з
атомної енергії і їхніми
державами-членами, з іншої
сторони (далі – Угода про
асоціацію), іншими
міжнародними зобов’язаннями
України.
Здійснення заходів щодо
адаптації законодавства України
до права Європейського Союзу
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відповідно до зобов’язань
України в рамках Угоди про
асоціацію, вивчення
європейського досвіду та
здійснення моніторингу змін у
праві ЄС у відповідних сферах
компетенції директорату.
Висловлення в межах
компетенції позиції щодо
проєктів документів державної
політики та актів законодавства,
що готуються іншими
структурними підрозділами
апарату Мінекономіки або
іншими державними органами та
подаються на розгляд Кабінету
Міністрів України, а також
законопроєктів, що подаються на
розгляд Верховної Ради України
іншими суб’єктами права
законодавчої ініціативи.
Підготовка зауважень і
пропозицій до прийнятих
Верховною Радою України
законів, що надійшли на підпис
Президенту України.
Участь у формуванні
стратегічних та щорічних
програм залучення міжнародної
технічної допомоги, координації
залучення, надання та
використання міжнародної
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фінансової допомоги у
відповідних сферах компетенції
директорату.
Участь у розробленні проєктів
(програм) щодо залучення
міжнародної технічної допомоги,
моніторингу під час реалізації
таких проєктів (програм).
Обмін досвідом щодо
формування політики у
відповідних сферах компетенції
директорату з експертами інших
країн, участь у засіданнях
профільних міжнародних
організацій, членом яких є
Україна, у визначеному
законодавством порядку.
Участь за дорученням Міністра у
здійсненні контролю та аудиту
центрального органу виконавчої
влади, діяльність якого
спрямовується і координується
Кабінетом Міністрів України
через Міністра, який реалізує
державну політику у сферах
промислової безпеки, охорони
праці, гігієни праці, поводження
з вибуховими матеріалами
промислового призначення,
здійснення державного гірничого
нагляду, а також з питань
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нагляду та контролю за
додержанням законодавства про
працю, зайнятість населення,
загальнообов’язкове державне
соціальне страхування від
нещасного випадку на
виробництві та професійного
захворювання, які спричинили
втрату працездатності, у зв’язку з
тимчасовою втратою
працездатності, на випадок
безробіття в частині
призначення, нарахування та
виплати допомоги, компенсацій,
надання соціальних послуг та
інших видів матеріального
забезпечення з метою
дотримання прав і гарантій
застрахованих осіб (далі –
Державна служба України з
питань праці).
Виконання інших функцій
відповідно до покладених на
директорат завдань
Сфера конкурентної політики та державної допомоги суб’єктам господарювання
Участь у формуванні та
Положення про Мінекономрозвитку
Вивчення та аналіз
Волокитін Д. А.
реалізації державної політики у
(затверджено постановою Кабінету
відповідних документів,
сфері економічної конкуренції та Міністрів України від 20.08.2014
інформації
обмеження монополізму,
№ 459), положення про директорат
сприяння розвитку конкурентних конкурентної політики (затверджено
відносин
наказом Мінекономрозвитку від
27.02.2020 № 307), нормативноправові акти у сфері конкурентної

до 11.09.2020
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Розроблення та участь у
розроблені проектів законів та
інших нормативно-правових
актів з питань розвитку
конкуренції, конкурентної
політики, демонополізації
економіки, державної допомоги
суб’єктам господарювання
Аналіз проектів нормативноправових актів, моніторинг
нормативно -правових актів
щодо наявності в них державної
підтримки суб’єктів
господарювання за рахунок
ресурсів держави чи місцевих
ресурсів
Погодження повідомлень про
державну допомогу,
підготовлених структурними
підрозділами Мінекономіки, а
також документів, що
стосуються виконання вимог
Закону України "Про державну
допомогу суб’єктам
господарювання"
Підготовка пропозицій щодо
вдосконалення законодавства
про захист економічної

політики та державної допомоги
суб’єктам господарювання, посадові
інструкції працівників директорату,
скарги, звернення громадян, інші
документи та інформація з цих
питань.
-ІІ-

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Волокитін Д. А.

до 11.09.2020

-ІІ-

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Волокитін Д. А.

до 11.09.2020

-ІІ-

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Волокитін Д. А.

до 11.09.2020

-ІІ-

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Волокитін Д. А.

до 11.09.2020
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конкуренції та про державну
допомогу суб’єктам
господарювання, а також
нормативно -правових актів з
питань конкуренції
Сфера ліцензування діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном
Здійснення ліцензування
Положення про Міністерство
Вивчення та аналіз
Солових Н.Г
діяльності з посередництва у
економічного розвитку і торгівлі
відповідних документів,
працевлаштуванні за кордоном
України, затверджене постановою
інформації
Кабінету Міністрів України від
20.08.2014 № 459 (далі – Положення
про Мінекономрозвитку), Положення
про відділ ліцензування з
посередництва у працевлаштуванні за
кордоном управління реалізації
політики зайнятості та розвитку
людського капіталу від 16.06.2020 №
1132-20; Закони України "Про
ліцензування видів господарської
діяльності" (02.03.2015 № 222-VIII),
"Про зайнятість населення" (від
05.07.2012 № 5067-VI), "Про
адміністративні послуги" (06.09.2012
№ 5203-VI), "Про зовнішню трудову
міграцію" (від 05.11.2015 №761-VIII),
"Про основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльностіˮ (від
05.04.2007 № 877-V); постанова
Кабінету Міністрів України "Про
затвердження Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності
з посередництва у працевлаштуванні
за кордоном" від 16.12.2015 № 1060 (із

до 11.09.2020

92

Участь у здійсненні у
відповідності до вимог
законодавства контрол ю за
дотриманням суб’єктами
господарювання ліцензійних
умов провадження господарської
діяльності з посередництва у
працевлаштуванні за кордоном

змінами) , постанова Кабінету
Міністрів України. "Про затвердження
переліку органів ліцензування та
визнання такими, що втратили
чинність, деяких постанов Кабінету
Міністрів України ˮ від 05.08.2015
№609 (із змінами ) ; посадові
інструкції працівників відділу
ліцензування з посередництва у
працевлаштуванні за кордоном, інші
документи та інформація з них
Положення про Міністерство
економічного розвитку і торгівлі
України, затверджене постановою
Кабінету Міністрів України від
20.08.2014 № 459 (далі – Положення
про Мінекономрозвитку), Положення
про відділ ліцензування з
посередництва у працевлаштуванні за
кордоном управління реалізації
політики зайнятості та розвитку
людського капіталу від 16.06.2020 №
1132-20; Закони України "Про
ліцензування видів господарської
діяльності" (02.03.2015 № 222 -VIII) ,
"Про основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності ˮ (від
05.04.2007 № 877 -V); постанова
Кабінету Міністрів України "Про
затвердження Ліцензійних умов
Солових Н.Г. 3 провадження
господарської діяльності з
посередництва у працевлаштуванні за

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Солових Н.Г

до 11.09.2020
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Координація роботи із
запровадження та реалізації
механізму державної підтримки
розвитку фермерських
господарств (в частині надання
спеціальної бюджетної дотації за
утримання корів молочного
напряму продуктивності).

Участь у реалізації фінансової
підтримки фермерських
господарств через Український
державний фонд підтримки
фермерських господарств

кордоном" від 16.12.2015 № 1060 (із
змінами), постанова Кабінету
Міністрів України. "Про затвердження
переліку органів ліцензування та
визнання такими, що втратили
чинність, деяких постанов Кабінету
Міністрів Україниˮ від 05.08.2015
№609 (із змінами)
Питання державної підтримки розвитку фермерських господарств
Положення про Міністерство
Вивчення та аналіз
Пивоваров А.А.
розвитку економіки, торгівлі та
відповідних документів,
Павленко С.Л.
сільського господарства України
інформації
Вільбіцький В.А.
(постанова Кабінету Міністрів
України від 20.08.2014 № 459 (із
змінами);
Положення про директорат
сільського розвитку, затверджене
наказом Мінекономіки від 18.02.2020
№ 266;
постанова Кабінету Міністрів
України "Про затвердження Порядку
використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для надання
фінансової підтримки розвитку
фермерських господарств" від
07.02.2018 № 106 (із змінами);
Закон України "Про фермерське
господарство"
Положення про Міністерство
Вивчення та аналіз
Пивоваров А.А.
розвитку економіки, торгівлі та
відповідних документів,
Павленко С.Л.
сільського господарства України
інформації
Вільбіцький В.А.
(постанова Кабінету Міністрів
України від 20.08.2014 № 459 (із
змінами);

до 11.09.2020
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Положення про директорат
сільського розвитку, затверджене
наказом Мінекономіки від 18.02.2020
№ 266;
постанова Кабінету Міністрів України
"Про затвердження Порядку
використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для надання
підтримки фермерським
господарствам" від 25.08.2008 № 1102
(із змінами);
Закон України "Про фермерське
господарство"
Питання фінансування закладів освіти та наукових установ, що належать до сфери Мінекономіки
Участь у реалізації державного
Положення про Міністерство
Вивчення та аналіз
Пивоваров А.А.
замовлення на підвищення
розвитку економіки, торгівлі та
відповідних документів,
Кіріна І.Г.
кваліфікації фахівців
сільського господарства України
інформації
Вільбіцький В.А.
агропромислового комплексу за
(постанова Кабінету Міністрів
бюджетною програмою КПКВК
України від 20.08.2014 № 459 (із
1201060 "Підвищення
змінами);
кваліфікації фахівців
Положення про директорат
агропромислового комплексу" на сільського розвитку, затверджене
виконання закладами освіти, що
наказом Мінекономіки від 18.02.2020
належать до сфери управління
№ 266;
Мінекономіки, державного
Закони України "Про освіту", "Про
замовлення на підвищення
професійну (професійно-технічну)
кваліфікації фахівців
освіту", "Про формування та
агропромислового комплексу
розміщення державного замовлення
на підготовку фахівців, наукових,
науково-педагогічних та робітничих
кадрів, підвищення кваліфікації та
перепідготовку кадрів";
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Бюджетний кодекс України та
підзаконні акти до нього, законодавчі
акти у сфері оплати праці;
постанова Кабінету Міністрів України
від 15.04.2013 року № 306 "Про
затвердження Порядку формування
державного замовлення на підготовку
фахівців, наукових, науковопедагогічних та робітничих кадрів,
підвищення кваліфікації та
перепідготовку кадрів"
Участь у процедурі розподілу
бюджетних коштів за
бюджетною програмою КПКВК
1201050 "Наукова і науковотехнічна діяльність у сфері
розвитку агропромислового
комплексу, стандартизації та
сертифікації
сільськогосподарської продукції"

Положення про Міністерство
розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України
(постанова Кабінету Міністрів
України від 20.08.2014 № 459 (із
змінами);
Положення про директорат
сільського розвитку, затверджене
наказом Мінекономіки від 18.02.2020
№ 266;
Закони України "Про наукову і
науково-технічну діяльність";
Бюджетний кодекс України та
підзаконні акти до нього, законодавчі
акти у сфері оплати праці

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Пивоваров А.А.
Кіріна І.Г.
Вільбіцький В.А.

до 11.09.2020

Питання забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної
продукції
Забезпечення формування та
Положення про Міністерство
Вивчення та аналіз
Пивоваров А.А.
до 11.09.2020
реалізації державної політики у
розвитку економіки, торгівлі та
відповідних документів,
Заєць В.М.
сфері органічного виробництва,
сільського господарства України
інформації
Вільбіцький В.А.
(постанова Кабінету Міністрів
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обігу та маркування органічної
продукції

України від 20.08.2014 № 459 (із
змінами);
Положення про директорат
сільського розвитку, затверджене
наказом Мінекономіки від 18.02.2020
№ 266;
Закон України "Про основні принципи
та вимоги до органічного
виробництва, обігу та маркування
органічної продукції";
підзаконні нормативно-правові акти у
сфері органічного виробництва, обігу
та маркування органічної продукції

Питання забезпечення здійснення відповідно до закону функцій технічного регулювання у сфері агропромислового виробництва
Участь у забезпеченні
Положення про Міністерство
Вивчення та аналіз
Пивоваров А.А.
до 11.09.2020
формування та реалізації
розвитку економіки, торгівлі та
відповідних документів,
Лозовицький О.С.
державної політики з питань
сільського господарства України
інформації
Вільбіцький В.А.
технічного регулювання у сфері
(постанова Кабінету Міністрів
агропромислового виробництва
України від 20.08.2014 № 459 (із
змінами);
Положення про директорат
сільського розвитку, затверджене
наказом Мінекономіки від 18.02.2020
№ 266;
Угода про асоціацію між Україною та
ЄС;
Закон України "Про технічні
регламенти та оцінку відповідності",
інші нормативно-правові акти у сфері
торговельно-економічного
співробітництва України з ЄС
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Питання забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері географічних зазначень
Участь у забезпеченні
Положення про Міністерство
Вивчення та аналіз
Пивоваров А.А.
до 11.09.2020
формування та реалізації
розвитку економіки, торгівлі та
відповідних документів,
Лозовицький О.С.
державної політики у сфері
сільського господарства України
інформації
Вільбіцький В.А.
географічних зазначень
(постанова Кабінету Міністрів
України від 20.08.2014 № 459 (із
змінами);
Положення про директорат
сільського розвитку, затверджене
наказом Мінекономіки від 18.02.2020
№ 266;
Закон України "Про правову охорону
географічних зазначень", Угода про
асоціацію між Україною та ЄС, інші
нормативно-правові акти у сфері
географічних зазначень
Організація роботи запобігання та виявлення корупції
Підготовка, забезпечення та
Типове положення про
Вивчення та аналіз
Стрілецький І.О.
до 11.09.2020
контроль за здійсненням заходів
уповноважений підрозділ
відповідних документів,
Майстренко Є.О.
щодо запобігання корупції
(уповноважену особу) з питань
інформації
(розроблення антикорупційної
запобігання та виявлення корупції
програми Мінекономіки)
затверджене наказом Національного
агентства з питань запобігання
корупції від 17 березня 2020 року
№ 102/20 (зареєстроване в
Міністерстві юстиції України
21 квітня 2020 р. № 361/34644)
Стаття 19 Закону України "Про
запобігання корупції";
Методологія оцінювання корупційних
ризиків у діяльності органів
виконавчої влади, затверджена
рішенням Національного агентства з
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питань запобігання корупції від
02.12.2016 № 126, зареєстрована в
Міністерстві юстиції України 28
грудня 2016 року за № 1718/29848;
Методичні рекомендацій щодо
підготовки антикорупційних програм
органів влади, затверджені рішенням
Національного агентства з питань
запобігання корупції від 19.01.2017
року № 31;
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України від
21.02.2017 № 247 "Про утворення
комісії з оцінки корупційних ризиків у
Міністерстві економічного розвитку і
торгівлі України та затвердження її
Положення" (зі змінами від 05.08.2020
№ 1477)
Наказ Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства від 07.08.2020 № 150220 "Про проведення оцінки
корупційних ризиків"
Надання методичної та
консультаційної допомоги з
питань дотримання вимог
антикорупційного законодавства
Проведення організаційної та
роз’яснювальної роботи із
запобігання, виявлення і протидії
корупції;

¬ // ¬

¬ // ¬

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Стрілецький І.О.
Майстренко Є.О.

до 11.09.2020

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Стрілецький І.О.
Майстренко Є.О.

до 11.09.2020
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Здійснення контролю за
дотриманням вимог
законодавства щодо
врегулювання конфлікту
інтересів

Здійснення контролю за
дотриманням антикорупційного
законодавства

Типове положення про
уповноважений підрозділ
(уповноважену особу) з питань
запобігання та виявлення корупції
затверджене наказом Національного
агентства з питань запобігання
корупції від 17 березня 2020 року
№ 102/20 (зареєстроване в
Міністерстві юстиції України
21 квітня 2020 р. № 361/34644);
статті 28-36 Закону України "Про
запобігання корупції"
Методичні рекомендації щодо
запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів, затверджені
рішенням Національного агентства з
питань запобігання корупції від
29.09.2017 № 839;
повідомлення, звернення, скарги
фізичних та юридичних осіб;
інші документи з цих питань
Типове положення про
уповноважений підрозділ
(уповноважену особу) з питань
запобігання та виявлення корупції
затверджене наказом Національного
агентства з питань запобігання
корупції від 17 березня 2020 року
№ 102/20 (зареєстроване в
Міністерстві юстиції України
21 квітня 2020 р. № 361/34644);
Закон України "Про запобігання
корупції";

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Стрілецький І.О.
Майстренко Є.О.

до 11.09.2020

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Стрілецький І.О.
Майстренко Є.О.

до 11.09.2020

100
Організація роботи із
повідомленнями про корупцію,
внесеними викривачами, в
апараті Мінекономіки України,
що додається.

Надання допомоги працівникам
Мінекономіки в заповненні
декларації осіб, уповноважених
на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування
відповідно до вимог Закону
України "Про запобігання
корупції"

Положення про Мінекономіки
Типове положення про
уповноважений підрозділ
(уповноважену особу) з питань
запобігання та виявлення корупції
затверджене наказом Національного
агентства з питань запобігання
корупції від 17 березня 2020 року
№ 102/20 (зареєстроване в
Міністерстві юстиції України
21 квітня 2020 р. № 361/34644);
Стаття 53 Закону України "Про
запобігання корупції".
Типове положення про
уповноважений підрозділ
(уповноважену особу) з питань
запобігання та виявлення корупції
затверджене наказом Національного
агентства з питань запобігання
корупції від 17 березня 2020 року
№ 102/20 (зареєстроване в
Міністерстві юстиції України
21 квітня 2020 р. № 361/34644);
Роз’яснення щодо застосування
окремих положень Закону України
"Про запобігання корупції" стосовно
заходів фінансового контролю,
Національного агентства з питань
запобігання корупції від 13.02.2020
№ 1 та Роз’яснення щодо
застосування окремих положень
Закону України "Про запобігання
корупції" стосовно заходів

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Стрілецький І.О.
Майстренко Є.О.

до 11.09.2020

Вивчення та аналіз
відповідних документів,
інформації

Стрілецький І.О.
Майстренко Є.О.

до 11.09.2020

