
 

ПЛАН 

роботи Державної служби експортного контролю України на 2023 рік 

№ з/п Заходи щодо виконання визначених завдань Підстава для 

виконання 

завдання/заходу 

Строк виконання 

заходів 

Індикатор виконання 

завдання/заходу (очікуваний 

результат) 

Відповідальні 

структурні підрозділи 

(головний 

виконавець та 

співвиконавці) 

1 2 3 4 5 6 

Пріоритет І. Лібералізація умов ведення бізнесу із орієнтацією на європейські дерегуляційні механізми 

Завдання І.1 Внесення змін до чинного законодавства з метою скорочення термінів та оптимізації процедур надання адміністративних 

послуг в сфері державного експортного контролю 
І.1.1 Супроводження проекту Закону України “Про 

держаний контроль за міжнародними 

передачами стратегічних товарів” під час його 

розгляду в комітетах Верховної Ради України  

План організації 

виконання рішення 

РНБО України від 

18.06.2021 “Про 

Стратегію розвитку 

оборонно-промислового 

комплексу України”, 

введеного в дію Указом 

Президента України  

від 20.08.2021 № 372 

І півріччя Участь у попередньому 

розгляді законопроекту, його 

обговоренні на засіданнях 

комітету Верховної Ради 

України 

Правовий департамент, 

управління 

міжнародного 

співробітництва, 

аналітичної роботи та 

контролю адмінпослуг, 

департамент державної 

експертизи, 

управління 

адміністративної 

роботи, контролю та 

технічного 

забезпечення, 

відділ забезпечення 

діяльності керівника, 

комунікацій та 

СВФЕК, 

сектор фінансово-

економічної роботи, 

бухгалтерського обліку 

та звітності 

І.1.2 Розробка нової редакції Положення про порядок 

проведення експертизи в галузі державного 

експортного контролю, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 

Прийнятий Закон  

України  “Про 

держаний контроль за 

міжнародними 

У тримісячний  строк 

після прийняття Закону 

України “Про 

держаний контроль за 

Надсилання розробленого 

проекту постанови Кабінету 

Міністрів України до 

Мінекономіки для погодження 

Правовий департамент, 

департамент державної 

експертизи, 

управління 
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15.07.1997 № 767 передачами 

стратегічних товарів” 

міжнародними 

передачами 

стратегічних товарів” 

міжнародного 

співробітництва, 

аналітичної роботи та 

контролю адмінпослуг 

І.1.3 Підготовка проекту постанови Кабінету 

Міністрів України про внесення змін до 

Положення про порядок надання гарантій та 

здійснення державного контролю за виконанням 

зобов’язань щодо використання у заявлених 

цілях товарів, які підлягають державному 

експортному контролю, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 

27.05.1999 № 920,  з метою нормативно-

правового урегулювання питання підтвердження 

документів про гарантії (СКС) 

Протокол робочої 

наради в Мінекономіки 

від 07.11.2022 щодо 

верифікації документів 

про гарантії (СКС), 

виданих українським 

суб’єктам здійснення 

міжнародних передач 

товарів 

Січень Надсилання розробленого 

проекту постанови Кабінету 

Міністрів України до 

Мінекономіки для погодження 

Правовий департамент, 

департамент державної 

експертизи, 

управління 

міжнародного 

співробітництва, 

аналітичної роботи та 

контролю адмінпослуг 

І.1.4 Доопрацювання проекту постанови Кабінету 

Міністрів України про внесення змін до 

Положення про порядок надання гарантій та 

здійснення державного контролю за виконанням 

зобов’язань щодо використання у заявлених 

цілях товарів, які підлягають державному 

експортному контролю, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 

27.05.1999 № 920  

 

План організації 

виконання рішення 

РНБО України від 

18.06.2021 “Про 

Стратегію розвитку 

оборонно-промислового 

комплексу України”, 

введеного в дію Указом 

Президента України  

від 20.08.2021 № 372; 

прийнятий Закон  

України  “Про 

держаний контроль за 

міжнародними 

передачами 

стратегічних товарів” 

У двомісячний строк 

після прийняття Закону  
України “Про 

держаний контроль за 

міжнародними 

передачами 

стратегічних товарів” 

Надсилання розробленого 

проекту постанови Кабінету 

Міністрів України до 

Мінекономіки для погодження 

Правовий департамент, 

департамент державної 

експертизи, 

управління 

міжнародного 

співробітництва, 

аналітичної роботи та 

контролю адмінпослуг 

1.1.5 Доопрацювання проекту постанови Кабінету 

Міністрів України про внесення змін до Порядку 

здійснення державного контролю за 

міжнародними передачами товарів військового 

призначення, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 

№ 1807 

Статті 4 і 9 Закону 

України “Про 

державний контроль за 

міжнародними 

передачами товарів 

військового 

призначення та 

подвійного 

використання” 

ІІ півріччя Надсилання проекту постанови 

Кабінету Міністрів України до 

Мінекономіки для внесення на 

розгляд Кабінету Міністрів 

України 

Правовий департамент, 

управління 

міжнародного 

співробітництва, 

аналітичної роботи та 

контролю адмінпослуг,  

департамент державної 

експертизи 

І.1.6 Доопрацювання проекту постанови Кабінету 

Міністрів України про внесення змін до Порядку 

Статті 4 і 9 Закону 

України “Про 

І півріччя Надсилання проекту постанови 

Кабінету Міністрів України до 

Правовий департамент 

Управління 
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здійснення державного контролю за 

міжнародними передачами товарів подвійного 

використання, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86  

державний контроль за 

міжнародними 

передачами товарів 

військового 

призначення та 

подвійного 

використання” 

Мінекономіки для внесення на 

розгляд Кабінету Міністрів 

України  

міжнародного 

співробітництва, 

аналітичної роботи та 

контролю адмінпослуг, 

 департамент 

державної експертизи 

І.1.7 Здійснення аналізу нормативних актів в сфері 

державного експортного контролю та 

впровадження заходів з метою усунення 

корупційних ризиків 

Закон України “Про 

запобігання корупції” 

Постійно протягом 

року 

Врахування під час розробки 

нормативних актів 

Держекспортконтролю 

рекомендацій щодо усунення 

корупційних ризиків  

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції, 

комісія 

Держекспортконтролю 

з оцінки корупційних 

ризиків, 

головний спеціаліст з 

питань внутрішнього 

аудиту, 

департамент державної 

експертизи, 

правовий департамент, 

управління 

міжнародного 

співробітництва, 

аналітичної роботи та 

контролю адмінпослуг,  

відділ забезпечення 

діяльності керівника, 

комунікацій та СВФЕК 

 

І.1.8 Розробка та затвердження антикорупційної 

програми Держекспортконтролю на 2023-2024 

роки 

Закон України “Про 

запобігання корупції” 

ІІ квартал Затвердження антикорупційної 

програми 

Держекспортконтролю 

Національним агентством з 

питань запобігання корупції 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції, 

комісія 

Держекспортконтролю 

з оцінки корупційних 

ризиків, 

головний спеціаліст з 

питань внутрішнього 

аудиту, 

департамент державної 

експертизи, 

правовий департамент, 
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управління 

міжнародного 

співробітництва, 

аналітичної роботи та 

контролю адмінпослуг,  

відділ забезпечення 

діяльності керівника, 

комунікацій та СВФЕК 

І.1.9 Затвердження і оприлюднення річного плану  

діяльності Держекспортконтролю з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2024 рік 

Стаття 7 Закону України 

“Про засади державної 

регуляторної політики у 

сфері господарської 

діяльності” 

15 грудня Річний план Правовий департамент, 

управління 

міжнародного 

співробітництва, 

аналітичної роботи та 

контролю адмінпослуг,  
відділ забезпечення 

діяльності керівника, 

комунікацій та СВФЕК   

Завдання І.2. Забезпечення цифрового розвитку 

І.2.1 Введення у промислову експлуатацію 

інформаційно-комунікаційної системи у сфері 

державного експортного контролю.  

План організації 

виконання рішення 

РНБО України від 

18.06.2021 “Про 

Стратегію розвитку 

оборонно-промислового 

комплексу України”, 

введеного в дію Указом 

Президента України  

від 20.08.2021 № 372  

ІІІ квартал  Інформаційно-комунікаційну 

систему у сфері державного 

експортного контролю введено 

у промислову експлуатацію.  

Організовано прийом та 

опрацювання заяв на надання 

адміністративних послуг у 

вказаній системі.  

Надано технічну можливість 

підключення органів 

виконавчої влади, які 

уповноважені згідно із 

законодавством здійснювати 

заходи у галузі державного 

експортного контролю, до 

згаданої системи та роботи в 

ній у межах передбаченого 

функціоналу.  

Управління 

адміністративної 

роботи, контролю та 

технічного 

забезпечення,   

інші структурні 

підрозділи 

Держекспортконтролю  

І.2.2 Створення реєстру ідентифікованих товарів 

військового призначення та подвійного 

використання.  

План організації 

виконання рішення 

РНБО України від 

18.06.2021 “Про 

Стратегію розвитку 

оборонно-промислового 

Протягом року  Реєстр створено та інтегровано 

до інформаційно-

комунікаційної системи у 

сфері державного експортного 

контролю.  

Виконання пункту плану 

Управління 

адміністративної 

роботи, контролю та 

технічного 

забезпечення,   

інші структурні 
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комплексу України”, 

введеного в дію Указом 

Президента України  

від 20.08.2021 № 372 

  

можливе за умови відповідного 

бюджетного фінансування.  

підрозділи 

Держекспортконтролю  

 
 

Завдання І.3. Питання забезпечення діяльності Держекспортконтролю 

І.3.1 Перевірка стану організації роботи з 

документами, що містять службову інформацію 

(наявність та фізичний стан документів, справ, 

видань, електронних носіїв інформації з грифом 

“Для службового користування”) 

 

Постанова Кабінету 

Міністрів України 

від 19.10.2016 № 736 

І  півріччя   Акт перевірки Комісія з питань 

проведення перевірки 

наявності документів з 

грифом “Для 

службового 

користування” 

І.3.2 Проведення реорганізації Держекспортконтролю Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

05 квітня 2014 р. № 85 

(із змінами) 

І півріччя Сформована нова структура та 

штатний розпис 

Держекспортконтролю, 

утворено нові структурні 

підрозділи, затвердженні 

відповідні положення та 

посадові інструкції 

Сектор управління 

персоналом, 

І.3.3 Проведення внутрішнього аудиту (відповідно до 

окремого плану) 

 

Постанова Кабінету 

Міністрів України  

від 28.09.2011 № 1001 

Протягом року Підготовка звітів про 

результати аудиту 

Головний спеціаліст з 

питань внутрішнього 

аудиту 

І.3.4 Підвищення кваліфікації державних службовців 

Держекспортконтролю 

Стаття 48 Закон України 

“Про державну службу” 

 

Протягом року Підвищення рівня професійної 

компетентності, заохочення до 

результативної та ефективної 

роботи; підвищення рівня 

знань, вмінь, навичок 

особового складу (з питань 

цифрової освіти, 

антикорупційного 

законодавства, проходження 

оцінювання тощо) не менше 80 

відсотків державних 

службовців 

Держекспортконтролю 

відповідно до індивідуальних 

програм підвищення рівня 

професійної 

компетентності/індивідуальних 

програм професійного 

розвитку 

Сектор управління 

персоналом,  

керівники структурних 

підрозділів 
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Пріоритет ІІ. Забезпечення виконання міжнародних зобов’язань у сфері нерозповсюдження та експортного контролю з 

метою сприяння розвитку експорту озброєнь і військової техніки та створення умов доступу України до міжнародного 

ринку сучасних озброєнь 
Завдання ІІ.1. Активізація діяльності Держекспортконтролю у міжнародних заходах з питань нерозповсюдження та експортного 

контролю 
ІІ.1.1 Проведення аналізу документів, змін та 

доповнень до контрольних списків та керівних 

документів міжнародних режимів експортного 

контролю (Вассенаарська домовленість, Група 

ядерних постачальників, Режим контролю за 

ракетними технологіями, Австралійська група) 

 

Стаття 9 Закону України 

“Про державний 

контроль за 

міжнародними 

передачами товарів 

військового 

призначення та 

подвійного 

використання”; 

підпункт 17 пункту 4 та 

підпункт 2 пункту 6 

Положення про 

Державну службу 

експортного контролю 

України, затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України  

від 31.03.2015 № 159; 

Стратегія розвитку 

оборонно-промислового 

комплексу України на 

період до 2028 року, 

схвалена 

розпорядженням 

Кабінету Міністрів 

України від 20.06.2018 

№ 442-р (напрями 

реалізації стратегії) 

  

Протягом року Узагальнений аналіз 

пропозицій щодо внесення 

змін до Єдиного списку 

товарів подвійного 

використання, міжнародні 

передачі яких підлягають 

державному контролю, 

наведеного у додатку до 

Порядку здійснення 

державного контролю за 

міжнародними передачами 

товарів подвійного 

використання, затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України від 

28.01.2004 № 86 та до Списку 

товарів військового 

призначення, наведеного у   

додатку до Порядку здійснення 

державного контролю за 

міжнародними передачами 

товарів військового 

призначення, затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України від 

20.11.2003 № 1807. Подання до 

Мінекономіки проектів 

відповідних постанов Кабінету 

Міністрів України у разі 

прийняття зазначених змін. 

 

Управління 

міжнародного 

співробітництва, 

аналітичної роботи та 

контролю адмінпослуг 

ІІ.1.2 Підготовка позиційних матеріалів та захист 

національних інтересів у засіданнях робочих 

органів міжнародного режиму експортного 

контролю «Режим контролю за ракетними 

технологіями», зокрема: 

Підпункт 14 пункту 4 

Положення про 

Державну службу 

експортного контролю 

України, затвердженого 

  Управління 

міжнародного 

співробітництва, 

аналітичної роботи та 

контролю адмінпослуг 
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 постановою Кабінету 

Міністрів України  

від 31.03.2015 № 159; 

постанова Кабінету 

Міністрів України  

від 27.12.2017 № 1072; 

запрошення 

контактного пункту 

режиму 

 

засіданні Групи технічних експертів 

(відповідальний орган – Держекспортконтроль);  

 

Дата та місце 

проведення 

уточнюється  

Координує МЗС; 

Держекспортконтроль готує 

технічне завдання (у разі 

проведення засідання) та звіт 

(у разі участі представника 

Держекспортконтролю у 

засіданні) 

засіданні Підсиленого контактного пункту 

(Французька Республіка); 

Дата уточнюється  відповідальний орган – МЗС; 

Держекспортконтроль готує 

пропозиції до вказівок (у разі 

проведення засідання і 

надходження запиту МЗС) 

Пленарному засіданні (відповідальний орган – 

МЗС);  

засіданні Групи технічних експертів 

(відповідальний орган – Держекспортконтроль);  

засіданні Групи з питань ліцензування і 

правозастосування (відповідальний орган – 

Держекспортконтроль);  

засіданні Групи з питань інформаційного обміну 

(відповідальний орган – ДКА);  

(м. Монтре, Швейцарська Конфедерація) 

 

 

Дата та місце 

проведення 

уточнюється 

Координує МЗС; 

Держекспортконтроль готує 

пропозиції до вказівок (у разі 

проведення засідання) та 

пропозиції до звіту (у разі 

участі представника у 

засіданні) 

ІІ.1.3 Підготовка позиційних матеріалів та захист 

національних інтересів у засіданнях робочих 

органів міжнародного режиму експортного 

контролю Вассенаарська домовленість 

(Республіка Австрія), зокрема:  

 

Підпункт 14 пункту 4 

Положення про 

Державну службу 

експортного контролю 

України, затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України  

від 31.03.2015 № 159; 

постанова Кабінету 

Міністрів України  

від 13.09.2002 № 1371; 

постанова Кабінету 

Міністрів України  

від 27.12.2017 № 1072; 

запрошення голів 

  Управління 

міжнародного 

співробітництва, 

аналітичної роботи та 

контролю адмінпослуг, 

правовий департамент 

засіданні Експертної групи; 

 

Дата проведення 

уточнюється  

Підготовка технічного 

завдання та звіту  

(у разі проведення засідання та 

включення представника 

Держекспортконтролю до 

складу делегації) 

 

засіданні Робочої групи з загальних питань; Дата проведення 

уточнюється 

Відповідальний орган – МЗС; 

Держекспортконтроль готує 
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відповідних груп 

режиму 

 

пропозиції до технічного 

завдання (у разі проведення 

засідання)  

засіданні Технічної робочої групи;  

 

Дата проведення 

уточнюється 

Підготовка технічного 

завдання та звіту (у разі 

проведення засідання та 

включення представника 

Держекспортконтролю до 

складу делегації) 

 

засіданні Робочої групи з питань ліцензування та 

правозастосування; 

Дата проведення 

уточнюється 

Підготовка технічного 

завдання та звіту (у разі 

проведення засідання та 

включення представника 

Держекспортконтролю до 

складу делегації) 

 

засіданні Експертної групи; Дата проведення 

уточнюється 

Підготовка технічного 

завдання та звіту (у разі 

проведення засідання та 

включення представника 

Держекспортконтролю до 

складу делегації) 

 

засіданні Робочої групи з загальних питань; 
 

Дата проведення 

уточнюється 

Відповідальний орган – МЗС; 

Держекспортконтроль готує 

пропозиції до технічного 

завдання  

(у разі проведення засідання) 

 

Пленарне засідання Дата проведення 

уточнюється 

Відповідальний орган – МЗС; 

Держекспортконтроль готує 

пропозиції до вказівок (у разі 

проведення засідання) 

 

ІІ.1.4 Підготовка позиційних матеріалів та захист 

національних інтересів у засіданнях робочих 

органів міжнародного режиму експортного 

контролю Австралійська група, зокрема: 

 

Підпункт 14 пункту 4 

Положення про 

Державну службу 

експортного контролю 

України, затвердженого 

  Управління 

міжнародного 

співробітництва, 

аналітичної роботи та 

контролю адмінпослуг 
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міжсесійному засіданні (відповідальний орган – 

МЗС); 

засіданні Групи з питань імплементації засобів 

експортного контролю (відповідальний орган – 

Держекспортконтроль); 

засіданні Групи з питань новітніх технологій 

(відповідальний орган – Держекспортконтроль) 

постановою Кабінету 

Міністрів України  

від 31.03.2015 № 159; 

постанова Кабінету 

Міністрів України  

від 27.12.2017 № 1072; 

запрошення 

контактного пункту 

режиму 

22 – 24 лютого 

м.Рим, Італія 
Відповідальний орган – МЗС; 

Держекспортконтроль готує 

пропозиції до технічного 

завдання (у разі проведення 

засідання) 

 

засіданні Групи з питань обміну інформацією 

(відповідальний орган – Держекспортконтроль);  

засіданні Групи з питань імплементації засобів 

експортного контролю (відповідальний орган – 

Держекспортконтроль); 

засіданні Групи з питань правозастосування 

(відповідальний орган – Держекспортконтроль);  

Пленарному засіданні (відповідальний орган – 

МЗС) 

Дата та місце 

проведення 

уточнюється 

Відповідальний орган – МЗС; 

Держекспортконтроль готує 

пропозиції до технічного 

завдання  

(у разі проведення засідання) 

 

ІІ.1.5 Підготовка позиційних матеріалів та захист 

національних інтересів у засіданнях робочих 

органів міжнародного режиму експортного 

контролю Група ядерних постачальників, а саме: 
 

Підпункт 14 пункту 4 

Положення про 

Державну службу 

експортного контролю 

України, затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України  

від 31.03.2015 № 159; 

постанова Кабінету 

Міністрів України  

від 27.12.2017 № 1072; 

запрошення 

контактного пункту 

режиму 

 

 

 

Управління 

міжнародного 

співробітництва, 

аналітичної роботи та 

контролю адмінпослуг 

засіданні Групи технічних експертів 

(відповідальний орган – Держекспортконтроль); 

засіданні Консультативної групи 

(відповідальний орган – МЗС); 

(Республіка Австрія) 

 

Дата проведення 

уточнюється 
Відповідальний орган – МЗС; 

Держекспортконтроль готує 

пропозиції до технічного 

завдання  

(у разі проведення засідання) 

 

засіданні Консультативної групи 

(відповідальний орган – МЗС);  

засіданні Групи з питань інформаційного обміну 

(відповідальний орган – Держекспортконтроль);  

засіданні Групи з питань ліцензування та 

правозастосування (відповідальний орган – 

Держекспортконтроль); 

Пленарному засіданні (відповідальний орган – 

МЗС);  

 

Дата і місце 

проведення 

уточнюється 

Відповідальний орган – МЗС; 

Держекспортконтроль готує 

пропозиції до технічного 

завдання (у разі проведення 

засідання) 

засіданні Групи технічних експертів 

(відповідальний орган – Держекспортконтроль); 

засіданні Консультативної групи 

(відповідальний орган – МЗС);  

(Республіка Австрія) 

Дата проведення 

уточнюється 
Відповідальний орган – МЗС; 

Держекспортконтроль готує 

пропозиції до технічного 

завдання (у разі проведення 

засідання) 
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ІІ.1.6 Підготовка матеріалів до засідання українсько-

американської Робочої групи з питань 

нерозповсюдження та експортного контролю 

Запит МЗС І півріччя (дата 

підлягає уточненню) 

 

ІІ півріччя (дата 

підлягає уточненню) 

Інформаційно-аналітичні 
матеріали, пропозиції до 

вказівок. 

Пропозиції до звіту (у разі 

включення до складу делегації) 

 

Управління 

міжнародного 

співробітництва, 

аналітичної роботи та 

контролю адмінпослуг 

ІІ.1.7 Підготовка пропозицій до вказівок делегації 

України для участі в Конференції ООН з огляду 

прогресу в імплементації Програми дій ООН із 

запобігання і протидії незаконній торгівлі 

легкими озброєннями та стрілецькою зброєю 

Підпункт 14 пункту 4 

Положення про 

Державну службу 

експортного контролю 

України, затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України  

від 31.03.2015 № 159 

 

Протягом року (у разі 

надходження запиту 

МЗС) 

Пропозиції до вказівок  

 
Управління 

міжнародного 

співробітництва, 

аналітичної роботи та 

контролю адмінпослуг 

ІІ.1.8 Підготовка пропозицій до вказівок делегації 

України для участі в Конференції держав-

учасниць Конвенції про заборону хімічної зброї 

Підпункт 16 пункту 4 

Положення про 

Державну службу 

експортного контролю 

України, затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України  

від 31.03.2015 № 159 

 

Протягом року (у разі 

надходження запиту 

МЗС) 

Пропозиції до вказівок  Управління 

міжнародного 

співробітництва, 

аналітичної роботи та 

контролю адмінпослуг 

Завдання ІІ.2. Підготовка звітності в рамках участі у діяльності міжнародних режимів нерозповсюдження  

і експортного контролю 
ІІ.2.1 Підготовка звітної інформації до Регістру 

звичайних озброєнь ООН щодо 

експорту/імпорту окремих категорій звичайних 

озброєнь, експорту/імпорту легких озброєнь та 

стрілецької зброї за попередній календарний рік 

 

Резолюція Генасамблеї 

ООН від 09.12 1991  

№ А/RES/46/36L  

із змінами та 

доповненнями, 

внесеними резолюціями 

Генасамблеї ООН 

від 15.12.1992 

№ A/RES/47/52L, 

від 16.12.1993 

№ A/RES/48/75Е, 

від 22.09.1994 

№ А/49/316, 

від 12.12.1995 

До 31 травня Передача до МЗС звітної 

інформації 
Управління 

міжнародного 

співробітництва, 

аналітичної роботи та 

контролю адмінпослуг, 

департамент державної 

експертизи 

управління 

адміністративної 

роботи, контролю та 

технічного 

забезпечення 
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№ A/RES/50/70D, 

від 08.01.2004 

№ A/RES/58/54, 

від 18.12.2006 

№ А/RES/61/77; 

резолюція Генасамблеї 

ООН від 12.01.2009 

№ А/RES/63/69; 

рішення Міжвідомчої 

комісії з питань 

військово-технічного 

співробітництва та 

експортного контролю 

при Раді Національної 

безпеки та оборони 

України  

(п.6.1 протоколу № 30  

від 02.03.2010) 

 

ІІ.2.2 Підготовка звітної інформації щодо 

експорту/імпорту окремих категорій звичайних 

озброєнь, експорту/імпорту легких озброєнь та 

стрілецької зброї до/з держав-учасниць ОБСЄ за 

попередній календарний рік 

 

Пункт 1 рішення 

Форуму ОБСЄ від 

04.11.1998 № 8/98 та від 

16.07.2008 № 8/08 

До 30 червня Передача до МЗС звітної 

інформації 

Управління 

міжнародного 

співробітництва, 

аналітичної роботи та 

контролю адмінпослуг, 

департамент державної 

експертизи 

управління 

адміністративної 

роботи, контролю та 

технічного 

забезпечення 

 

ІІ.2.3 Підготовка звітної інформації для передачі 

Секретаріату міжнародного режиму експортного 

контролю Вассенаарська домовленість про 

експорт окремих категорій звичайних озброєнь 

та техніки, про відмови щодо міжнародних 

передач та надані дозволи та здійснені 

міжнародні передачі “чутливих” та “дуже 

чутливих” товарів і технологій подвійного 

використання до держав, які не є учасницями 

цього Режиму 

Пункт 2 розділу VI та 

пункти 2-4 розділу V 

Початкових елементів  

Вассенаарської 

домовленості 

До 31 березня; 

 

До 30 вересня 

Передача до МЗС звітної 

інформації 

Управління 

міжнародного 

співробітництва, 

аналітичної роботи та 

контролю адмінпослуг, 

департамент державної 

експертизи, управління 

адміністративної 

роботи, контролю та 

технічного 
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забезпечення 

 

ІІ.2.4 Підготовка звітної інформації для передачі 

Секретаріату Комітету Цангера про експорт 

вихідного або спеціального матеріалів, що 

розщеплюються, а також ядерного обладнання 

та матеріалів до неядерних держав, які не є 

учасниками Договору про нерозповсюдження 

ядерної зброї, за попередній рік 

Пункти 7, 8 

Прикінцевих положень 

щодо постачання  

вихідного або 

спеціального матеріалів, 

що розщеплюються  

Комітету Цангера 

Протягом року Передача до МЗС звітної 

інформації 

Управління 

міжнародного 

співробітництва, 

аналітичної роботи та 

контролю адмінпослуг, 

департамент державної 

експертизи 

 

ІІ.2.5 Підготовка звітної інформації  для передачі 

МАГАТЕ інформації про експортні поставки 

узгодженого устаткування та неядерного 

матеріалу, наведеного у Додатку II до 

Додаткового протоколу до Угоди між Україною 

та МАГАТЕ 

 

Пункт 2 Порядку 

виконання вимог 

Додаткового протоколу 

до Угоди між Україною 

та МАГАТЕ  

у зв’язку з Договором 

про нерозповсюдження 

ядерної зброї, 

затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України  

від 15.06.2006 № 834; 

підпункту “ix” пункту 

“а” статті 2 Додаткового 

протоколу 

 

Щокварталу Передача до ДІЯР звітної 

інформації 
Управління 

міжнародного 

співробітництва, 

аналітичної роботи та 

контролю адмінпослуг, 

департамент державної 

експертизи, 

управління 

адміністративної 

роботи, контролю та 

технічного 

забезпечення 

ІІ.2.6 Підготовка повідомлень для передачі Організації 

із заборони хімічної зброї інформації про 

здійснення експорту/імпорту токсичних 

хімікатів та їх прекурсорів, включених до 

Списків 1, 2 і 3 Додатка з хімікатів Конвенції 

про заборону розробки, виробництва, 

накопичення, застосування хімічної зброї та про 

її знищення за попередній рік 

Пункт 7 постанови 

Кабінету Міністрів 

України 

від 07.02.2001 № 109 

Протягом року Передача до МЗС звітної 

інформації 
Управління 

міжнародного 

співробітництва, 

аналітичної роботи та 

контролю адмінпослуг, 

департамент державної 

експертизи, управління 

адміністративної 

роботи, контролю та 

технічного 

забезпечення 

Завдання ІІ.3. Інформаційно – аналітичне забезпечення державних органів з питань нерозповсюдження та експортного контролю 
ІІ.3.1 Підготовка звіту про загальні обсяги експорту 

Україною товарів військового призначення 

Частина 20 пункту 3 

Положення про 

Держекспортконтроль, 

що затверджене 

Липень-серпень Подання звіту до Верховної 

Ради України  

Управління 

міжнародного 

співробітництва, 

аналітичної роботи та 
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постановою Кабінету 

Міністрів України  

від 31.03.2015 № 159 

 

контролю адмінпослуг 

ІІ.3.2 Підготовка звітності про діяльність у сфері 

експортного контролю (форма № 8 ВТС) та про 

результати участі у пленарних та робочих 

засіданнях органів міжнародних режимів 

експортного контролю (форма № 9 ВТС) 

 

Доручення РНБО  

від 23.04.2015 

№ 1276/13-4-14 

Щокварталу  Подання звіту до РНБО Управління 

міжнародного 

співробітництва, 

аналітичної роботи та 

контролю адмінпослуг,  
інші структурні 

підрозділи 

Держекспортконтролю 
ІІ.3.3 Підготовка звіту про виконання плану роботи 

Держекспортконтролю та покладених на нього 

завдань за 2022 рік  

Порядок, що 

затверджений наказом 

Мінекономіки  

від 21.02.2022  № 356-22 

10 лютого  Подання звіту до 

Мінекономіки 

Управління 

міжнародного 

співробітництва, 

аналітичної роботи та 

контролю адмінпослуг,  
інші структурні 

підрозділи 

Держекспортконтролю 

 
 

ІІ.3.4 Підготовка інформації про стан виконання плану 

роботи Держекспортконтролю, указів 

Президента України та постанов Верховної Ради 

України, прийнятих відповідно до Конституції 

України та законів України, актів Кабінету 

Міністрів України та доручень Міністра  

Порядок, що 

затверджений наказом 

Мінекономіки  

від 21.02.2022  № 356-22 

Щокварталу, до 10 

числа місяця, 

наступного за звітнім 
кварталом 

Подання звітів до 

Мінекономіки 

Управління 

міжнародного 

співробітництва, 

аналітичної роботи та 

контролю адмінпослуг, 

інші структурні 

підрозділи 

Держекспортконтролю 

 

ІІ.3.5 Підготовка інформаційно-аналітичних 

матеріалів з питань, що плануються до розгляду 

на засіданнях Міжвідомчої комісії з політики 

військово-технічного співробітництва та 

експортного контролю (МК ВТС та ЕК) 

 

Регламент роботи, 

затверджений рішенням 

МК ВТС та ЕК 

Протягом року (згідно 

з Планом роботи МК 

ВТС та ЕК) 

Інформаційно-аналітичні 

матеріали 

Управління 

міжнародного 

співробітництва, 

аналітичної роботи та 

контролю адмінпослуг, 

інші структурні 

підрозділи 

Держекспортконтролю 

 

ІІ.3.6 Узагальнення інформації щодо фактичного 

використання дозволів на здійснення експорту 

Указ Президента 

України від 25.12.2003 

Щомісяця до 5 числа 

місяця, наступного за 

Звіти щодо фактичного 

використання дозволів 

Департамент 

державної експертизи 
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послуг з повітряних перевезень товарів 

військового призначення уповноваженими 

суб’єктами господарювання – повітряними 

перевізниками та надання відповідного звіту на 

адресу Державної авіаційної служби України 

 

№ 1488/2003 звітним  

Завдання ІІ.4. Сприяння здійсненню  діяльності, пов’язаної з міжнародними передачами товарів 

ІІ.4.1 Підготовка проектів постанов Кабінету 

Міністрів України щодо надання повноважень 

на право здійснення експорту, імпорту товарів 

військового призначення та товарів, які містять 

відомості, що становлять державну таємницю 

Стаття 13 Закону 

України “Про 

державний контроль за 

міжнародними 

передачами товарів 

військового 

призначення та 

подвійного 

використання” 

 

Протягом року  Подання до Мінекономіки 

проектів постанов Кабінету 

Міністрів України 

Правовий департамент 

ІІ.4.2 Проведення експертизи у сфері державного 

експортного контролю та підготовка пропозицій 

щодо можливості реєстрації суб’єктів 

господарювання, державних замовників з 

державного оборонного замовлення як суб’єктів 

здійснення міжнародних передач товарів 

 

Статті 11, 12 Закону 

України “Про 

державний контроль за 

міжнародними 

передачами товарів 

військового 

призначення та 

подвійного 

використання” 

Протягом року Посвідчення про реєстрацію та 

(або) листи-роз’яснення  

Департамент 

державної експертизи, 

інші причетні 

підрозділи 

 

ІІ.4.3 Проведення експертизи у сфері державного 

експортного контролю для вирішення питання 

щодо можливості надання: 

дозволів (висновків) на право здійснення 

міжнародних передач товарів (експорт/імпорт, 

тимчасове ввезення/вивезення, транзит);  

висновків на право проведення переговорів, 

пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних 

договорів (контрактів) щодо здійснення 

експорту товарів; 

міжнародних імпортних сертифікатів або інших 

документів, які містять державні гарантії щодо 

використання товарів у заявлених цілях 

 

Статті 11, 15 Закону 

України “Про 

державний контроль за 

міжнародними 

передачами товарів 

військового 

призначення та 

подвійного 

використання” 

Протягом року Дозволи, висновки, міжнародні 

імпортні сертифікати або інші 

документи про державні 

гарантії 

Департамент 

державної експертизи, 

інші причетні 

підрозділи 

ІІ.4.4 Видача посвідчень про реєстрацію та (або) 

листів-роз’яснень до них, дозвільних документів 

Статті 11, 30 Закону 

України “Про 

Протягом року Посвідчення про реєстрацію та 

(або) листи-роз’яснення, 

Сектор фінансово-

економічної роботи, 
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щодо здійснення міжнародних передач товарів 

та документів про гарантії в сфері державного 

експортного контролю 

 

державний контроль за 

міжнародними 

передачами товарів 

військового 

призначення та 

подвійного 

використання” 

 

дозволи, висновки, документи 

про гарантії 
бухгалтерського обліку 

та звітності 

ІІ.4.5 Надання юридичним особам повноважень на 

здійснення діяльності щодо попередньої 

ідентифікації товарів у галузі державного 

експортного контролю 

Стаття 12 Закону 

України “Про 

державний контроль за 

міжнародними 

передачами товарів 

військового 

призначення та 

подвійного 

використання” 

 

Протягом року Свідоцтво про отримання 

повноважень на здійснення 

діяльності щодо попередньої 

ідентифікації товарів, що 

підлягають державному 

експортному контролю 

Відділ забезпечення 

діяльності керівника, 

комунікацій та 

СВФЕК,  

правовий департамент 

Завдання ІІ.5. Забезпечення ефективної взаємодії з суб’єктами здійснення міжнародних передач товарів та комунікація з громадськістю   
ІІ.5.1 Доопрацювання Державної програми взаємодії з 

промисловістю у сфері державного експортного 

контролю 

План організації 

виконання рішення 

РНБО України від 

18.06.2021 “Про 

Стратегію розвитку 

оборонно-промислового 

комплексу України”, 

введеного в дію Указом 

Президента України  

від 20.08.2021 № 372 

Протягом року Подання до Мінекономіки 

доопрацьованого проекту 

Державної програми 

Відділ забезпечення 

діяльності керівника, 

комунікацій та 

СВФЕК, керівники 

інших структурних 

підрозділів 

Держекспортконтролю 

 

ІІ.5.2 Проведення державної атестації (переатестації) 

СВФЕК, створених суб’єктами здійснення 

міжнародних передач товарів 

Стаття 14 Закону 

України “Про 

державний контроль за 

міжнародними 

передачами товарів 

військового 

призначення та 

подвійного 

використання” 

Протягом року Свідоцтва про державну 

атестацію СВФЕК, створеної 

суб’єктом здійснення 

міжнародних передач товарів 

Відділ забезпечення 

діяльності керівника, 

комунікацій та 

СВФЕК,  

правовий департамент 

ІІ.5.3 Проведення перевірок наявності та рівня 

функціонування систем внутрішньофірмового 

експортного контролю, створених суб’єктами 

здійснення міжнародних передач товарів 

Постанова Кабінету 

Міністрів України  

від 17.07.2003 № 1080 

“Про затвердження 

Протягом року Висновок щодо результатів 

проведення перевірки  
Відділ забезпечення 

діяльності керівника, 

комунікацій та 

СВФЕК, 
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Порядку  державної 

атестації системи 

внутрішньофірмового 

експортного контролю, 

створеної суб’єктом 

здійснення міжнародних 

передач товарів” 

департамент державної 

експертизи, 

правовий департамент, 

управління 

міжнародного 

співробітництва, 

аналітичної роботи та 

контролю адмінпослуг 
ІІ.5.4 Підготовка та проведення публічного звіту 

Голови Держекспортконтролю  
Наказ Національного 

агентства України з 

питань державної 

служби  від 20.12.2016  

№ 27 (зареєстрований в 

Міністерстві юстиції 

України 11.01.2017  

№ 28/29896) 

До 24 лютого Публічний звіт Голови 

Держекспортконтролю 
Відділ забезпечення 

діяльності керівника, 

комунікацій та 

СВФЕК, 

управління 

міжнародного 

співробітництва, 

аналітичної роботи та 

контролю адмінпослуг, 

департамент державної 

експертизи, 

правовий департамент 

 

ІІ.5.5 Проведення телефонних “гарячих ліній” Постанова Кабінету 

Міністрів України  

від 03.112010 № 996  

Протягом року, один 

раз у місяць згідно із 

графіком, 

затвердженим Головою 

Держекспортконтролю 

Розміщення інформації на 

офіційному веб-сайті 

Держекспортконтролю 

Відділ забезпечення 

діяльності керівника, 

комунікацій та 

СВФЕК, 

управління 

міжнародного 

співробітництва, 

аналітичної роботи та 

контролю адмінпослуг, 

департамент державної 

експертизи, 

правовий департамент 

 

ІІ.5.6 Проведення онлайн-семінарів з актуальних 

питань експортного контролю 

Постанова Кабінету 

Міністрів України  

від 03.11.2010 № 996  

Протягом року,  один 

раз на квартал 

Розміщення інформації на 

офіційному веб-сайті 

Держекспортконтролю 

Відділ забезпечення 

діяльності керівника, 

комунікацій та 

СВФЕК, 

управління 

міжнародного 

співробітництва, 

аналітичної роботи та 
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контролю адмінпослуг, 

департамент державної 

експертизи, 

правовий департамент, 

управління 

адміністративної 

роботи, контролю та 

технічного 

забезпечення 

ІІ.5.7 Проведення консультацій з громадськістю  Постанова Кабінету 

Міністрів України  

від 03.11.2010 № 996  

Протягом року, згідно 

із графіком, 

затвердженим Головою 

Держекспортконтролю  

Розміщення інформації на 

офіційному веб-сайті 

Держекспортконтролю 

Відділ забезпечення 

діяльності керівника, 

комунікацій та 

СВФЕК, 

правовий департамент 

ІІ.5.8 Проведення прямих ефірів на сторінці 

Держекспортконтролю в соціальній мережі 

Facebook з актуальних питань експортного 

контролю  

Постанова Кабінету 

Міністрів України  

від 03.11.2010 № 996  

Протягом року,  один 

раз у квартал 

Розміщення інформації на 

офіційному веб-сайті 

Держекспортконтролю 

Відділ забезпечення 

діяльності керівника, 

комунікацій та 

СВФЕК, 

управління 

міжнародного 

співробітництва, 

аналітичної роботи та 

контролю адмінпослуг, 

департамент державної 

експертизи, 

правовий департамент, 

управління 

адміністративної 

роботи, контролю та 

технічного 

забезпечення 

ІІ.5.9 Сприяння організації засідань Громадської ради 

при Держекспортконтролі  

  

Постанова Кабінету 

Міністрів України  

від 03.11.2010 № 996  

Протягом року,  згідно 

із планом, 

затвердженим  
Громадською радою 

при 

Держекспортконтролі 

Протоколи засідань 

Громадської ради при 

Держекспортконтролі 

Відділ забезпечення 

діяльності керівника, 

комунікацій та СВФЕК 

ІІ.5.10 Проведення “круглого столу” з питань 

попередньої ідентифікації товарів за участю 

Держмитслужби та Торгово-промислової палати 

України 

Постанова Кабінету 

Міністрів України  

від 03.11.2010 № 996  

І півріччя Проведення “круглого столу”, 

розміщення інформації за його 

результатами на офіційному 

сайті Держекспортконтролю 

Відділ забезпечення 

діяльності керівника, 

комунікацій та 

СВФЕК, 

управління 
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міжнародного 

співробітництва, 

аналітичної роботи та 

контролю адмінпослуг, 

департамент державної 

експертизи, 

правовий департамент, 

управління 

адміністративної 

роботи, контролю та 

технічного 

забезпечення 

 

ІІ.5.11 Проведення “круглих столів” з актуальних 

питань експортного контролю за участю 

державних органів 

Постанова Кабінету 

Міністрів України  

від 03.11.2010 № 996  

ІІ півріччя Проведення “круглого столу”, 

розміщення інформації за його 

результатами на офіційному 

сайті Держекспортконтролю 

Відділ забезпечення 

діяльності керівника, 

комунікацій та 

СВФЕК, 

управління 

міжнародного 

співробітництва, 

аналітичної роботи та 

контролю адмінпослуг, 

департамент державної 

експертизи, 

правовий департамент, 

управління 

адміністративної 

роботи, контролю та 

технічного 

забезпечення 

 

ІІ.5.12 Проведення моніторингу якості надання 

адміністративних послуг Держекспортконтролю 

та отримання зауважень і пропозицій від 

заявників 

Постанова Кабінету 

Міністрів України  

від 11.08.2021 № 864 

“Питання організації 

моніторингу якості 

надання 

адміністративних 

послуг” 

Постійно протягом 

року 

Інформація про результати 

моніторингу 

Відділ забезпечення 

діяльності керівника, 

комунікацій та 

СВФЕК, 

управління 

міжнародного 

співробітництва, 

аналітичної роботи та 

контролю адмінпослуг, 

управління 

адміністративної 
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роботи, контролю та 

технічного 

забезпечення 

 

ІІ.5.13 Проведення моніторингу ЗМІ  з питань 

діяльності Держекспортконтролю (у т.ч. за 

напрямами: предметний, галузевий, 

тематичний), визначення репутаційних ризиків  

Здійснюється за 

власною ініціативою 

Держекспортконтролю 

Щотижнево Огляд за результатами 

проведеного моніторингу, що 

розміщуються у внутрішній 

мережі Держекспортконтролю 
 

 

Відділ забезпечення 

діяльності керівника, 

комунікацій та СВФЕК 

Завдання ІІ.6. Запобігання правопорушенням у галузі державного експортного контролю 

ІІ.6.1 Проведення розслідувань, пов’язаних з 

порушеннями законодавства в галузі державного 

експортного контролю, за наявності підстав 

притягнення до відповідальності порушників 

законодавства у сфері державного експортного 

контролю згідно з Законом України “Про 

державний контроль за міжнародними 

передачами товарів військового призначення та 

подвійного використання” та Кодексом України 

про адміністративні правопорушення 

Стаття 23-25 Закону 

України “Про 

державний контроль за 

міжнародними 

передачами товарів 

військового 

призначення та 

подвійного 

використання” 

Статті 188-17та 212-4 

Кодексу України про 

адміністративні 

правопорушення. 

Протягом року Протоколи про порушення 

вимог законодавства в галузі 

державного експортного 

контролю; постанови про 

накладення штрафів за 

порушення вимог 

законодавства в галузі 

державного експортного 

контролю; приписи 

Правовий департамент 

 


