
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 

проведення консультацій з громадськістю 

на 2023 рік 

 

№ 

 

Питання або проєкт 

нормативно-правового акта 

Захід, що проводитиметься у 

рамках консультацій з 

громадськістю 

Строк 

проведення 

консультацій 

Заінтересовані сторони, 

яких планується залучити 

до консультацій 

Контактні дані 

особи/структурного 

підрозділу, відповідального за 

проведення консультацій 

(телефон, e-mail) 

1. 

Нова редакція Положення про 

порядок проведення експертизи в 

галузі державного експортного 

контролю, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 

15.07.1997 № 767 

Електронні консультації з 

громадськістю на офіційному 

вебсайті Держекспортконтролю 

У тримісячний строк 

після прийняття 

Закону України “Про 

державний контроль 

за міжнародними 

передачами 

стратегічних товарів» 

Суб’єкти господарювання, які 

здійснюють зовнішньоекономічну 

діяльність у сфері міжнародних 

передач товарів військового 

призначення та подвійного 

використання, 

Громадська рада при 

Держекспортконтролі 

Правовий департамент, 

департамент державної експертизи, 

т.(044)4624847 

general@dsecu.gov.ua 

 



2 

 

№ 

 

Питання або проєкт 

нормативно-правового акта 

Захід, що проводитиметься у 

рамках консультацій з 

громадськістю 

Строк 

проведення 

консультацій 

Заінтересовані сторони, 

яких планується залучити 

до консультацій 

Контактні дані 

особи/структурного 

підрозділу, відповідального за 

проведення консультацій 

(телефон, e-mail) 

2. 

 

 

 

 

 

Проєкт 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 

Електронні консультації з 

громадськістю на офіційному 

вебсайті Держекспортконтролю 

У двомісячний строк 

після прийняття 

Закону України “Про 

державний контроль 

за міжнародними 

передачами 

стратегічних товарів» 

Суб’єкти господарювання, які 

здійснюють зовнішньоекономічну 

діяльність у сфері міжнародних 

передач товарів військового 

призначення та подвійного 

використання, 

Громадська рада при 

Держекспортконтролі 

Правовий департамент, 

департамент державної експертизи, 

управління міжнародного 

співробітництва, аналітичної роботи та 

контролю адмінпослуг, 

т.(044)4624847 

general@dsecu.gov.ua 

3. 

 

Проєкт 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 

Електронні консультації з 

громадськістю на офіційному 

вебсайті Держекспортконтролю 

Обговорення на засіданні 

Громадської ради при 

Держекспортконтролі 

ІІ півріччя 

Суб’єкти господарювання, які 

здійснюють зовнішньоекономічну 

діяльність у сфері міжнародних 

передач товарів військового 

призначення та подвійного 

використання, 

Громадська рада при 

Держекспортконтролі 

Правовий департамент 

управління міжнародного 

співробітництва, аналітичної роботи та 

контролю адмінпослуг, 

департамент державної експертизи,  

т.(044)4624847 

general@dsecu.gov.ua 

 

4. 
Питання організації належного 

функціонування системи 

внутрішньофірмового експортного 

контролю на підприємствах 

Телефонна «гаряча лінія» Січень 

Суб’єкти господарювання, які 

здійснюють зовнішньоекономічну 

діяльність у сфері міжнародних 

передач товарів військового 

Відділ забезпечення діяльності 

керівника, комунікацій та СВФЕК, 

т.(044)4624847 

general@dsecu.gov.ua 
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№ 

 

Питання або проєкт 

нормативно-правового акта 

Захід, що проводитиметься у 

рамках консультацій з 

громадськістю 

Строк 

проведення 

консультацій 

Заінтересовані сторони, 

яких планується залучити 

до консультацій 

Контактні дані 

особи/структурного 

підрозділу, відповідального за 

проведення консультацій 

(телефон, e-mail) 

призначення та подвійного 

використання 

5. 
Питання, пов’язані з особливостями та 

процедурами здійснення міжнародних 

передач апаратури керування, 

електрообладнання та ТПВ 

Телефонна «гаряча лінія» Лютий 

Суб’єкти господарювання, які 

здійснюють зовнішньоекономічну 

діяльність у сфері міжнародних 

передач товарів військового 

призначення та подвійного 

використання 

Відділ державної експертизи 

міжнародних передач апаратури 

керування, електрообладнання та ТПВ 

департаменту державної експертизи, 

т.(044)4624847 

general@dsecu.gov.ua 

6. 
Питання функціонування ІКСЕК 

Телефонна «гаряча лінія» Березень 

Суб’єкти господарювання, які 

здійснюють зовнішньоекономічну 

діяльність у сфері міжнародних 

передач товарів військового 

призначення та подвійного 

використання 

Відділ з питань цифрового розвитку, 

цифрових трансформацій, цифровізації 

і технічного забезпечення, 

т.(044)4624847 

general@dsecu.gov.ua 

7. 

Обговорення питань, пов’язаних з 

відповідальністю за правопорушення 

в галузі державного експортного 

контролю. 
Телефонна «гаряча лінія» Квітень 

Суб’єкти господарювання, які 

здійснюють зовнішньоекономічну 

діяльність у сфері міжнародних 

передач товарів військового 

призначення та подвійного 

використання 

Відділ розслідування правопорушень 

правового департаменту, 

т.(044)4624847 

general@dsecu.gov.ua 

8. 

Питання, пов’язані з особливостями та 

процедурами здійснення міжнародних 

передач ракетної та авіаційної техніки 
Телефонна «гаряча лінія» Травень 

Суб’єкти господарювання, які 

здійснюють зовнішньоекономічну 

діяльність у сфері міжнародних 

передач товарів військового 

призначення та подвійного 

використання 

Відділ державної експертизи 

міжнародних передач ракетної, 

космічної та авіаційної техніки 

департаменту державної 

експертизи, 

т.(044)4624847 

general@dsecu.gov.ua 

9. 
Порядок проведення попередньої 

ідентифікації товарів у галузі 

державного експортного контролю 

Телефонна «гаряча лінія» Червень 
Суб’єкти господарювання, які 

здійснюють зовнішньоекономічну 

діяльність у сфері міжнародних 

Відділ державної експертизи 

міжнародних передач спеціальних 

речовин, матеріалів, спецобладнання 
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№ 

 

Питання або проєкт 

нормативно-правового акта 

Захід, що проводитиметься у 

рамках консультацій з 

громадськістю 

Строк 

проведення 

консультацій 

Заінтересовані сторони, 

яких планується залучити 

до консультацій 

Контактні дані 

особи/структурного 

підрозділу, відповідального за 

проведення консультацій 

(телефон, e-mail) 

суб’єктами господарської діяльності 

 

передач товарів військового 

призначення та подвійного 

використання 

та технологій департаменту державної 

експертизи,  т.(044)4624847 

general@dsecu.gov.ua 

10. 

Питання, пов’язані з запобіганням та 

врегулюванням конфлікту інтересів у 

діяльності осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави 
Телефонна «гаряча лінія» Липень 

Суб’єкти господарювання, які 

здійснюють зовнішньоекономічну 

діяльність у сфері міжнародних 

передач товарів військового 

призначення та подвійного 

використання 

Головний спеціаліст з питань 

запобігання та виявлення корупції, 

т.(044)4624847 

general@dsecu.gov.ua 

11. 

Пропозиції стосовно вдосконалення 

нормативно-правової бази в галузі 

державного експортного контролю 

 
Телефонна «гаряча лінія» Серпень 

Суб’єкти господарювання, які 

здійснюють зовнішньоекономічну 

діяльність у сфері міжнародних 

передач товарів військового 

призначення та подвійного 

використання 

Відділ нормативного забезпечення 

правового департаменту, 

т.(044)4624847 

general@dsecu.gov.ua 

12. 

Обговорення питань, пов’язаних з 

відповідальністю за правопорушення 

в галузі державного експортного 

контролю. 
Телефонна «гаряча лінія» Вересень 

Суб’єкти господарювання, які 

здійснюють зовнішньоекономічну 

діяльність у сфері міжнародних 

передач товарів військового 

призначення та подвійного 

використання 

Відділ розслідування правопорушень 

правового департаменту, 

т.(044)4624847 

general@dsecu.gov.ua 

13. 
Питання функціонування ІКСЕК 

Телефонна «гаряча лінія» Жовтень 

Суб’єкти господарювання, які 

здійснюють зовнішньоекономічну 

діяльність у сфері міжнародних 

передач товарів військового 

призначення та подвійного 

використання 

Відділ з питань цифрового розвитку, 

цифрових трансформацій, цифровізації 

і технічного забезпечення, 

т.(044)4624847 

general@dsecu.gov.ua 

14. Обговорення питання стосовно 

заходів, які здійснюються 
Телефонна «гаряча лінія» Листопад Суб’єкти господарювання, які 

здійснюють зовнішньоекономічну 

Відділ міжнародного співробітництва 

та забезпечення виконання 
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№ 

 

Питання або проєкт 

нормативно-правового акта 

Захід, що проводитиметься у 

рамках консультацій з 

громадськістю 

Строк 

проведення 

консультацій 

Заінтересовані сторони, 

яких планується залучити 

до консультацій 

Контактні дані 

особи/структурного 

підрозділу, відповідального за 

проведення консультацій 

(телефон, e-mail) 

Держекспортконтролем в межах своєї 

компетенції в рамках європейської та 

євроатлантичної інтеграції 

діяльність у сфері міжнародних 

передач товарів військового 

призначення та подвійного 

використання 

міжнародних зобов’язань України у 

сфері нерозповсюдження та 

експортного контролю управління 

міжнародного співробітництва, 

аналітичної роботи та контролю 

адмінпослуг, 

т.(044)4624847 

general@dsecu.gov.ua 

15.  

Питання, пов’язані з запобіганням та 

врегулюванням конфлікту інтересів у 

діяльності осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави 
Телефонна «гаряча лінія» Грудень 

Суб’єкти господарювання, які 

здійснюють зовнішньоекономічну 

діяльність у сфері міжнародних 

передач товарів військового 

призначення та подвійного 

використання 

Головний спеціаліст з питань 

запобігання та виявлення корупції, 

т.(044)4624847 

general@dsecu.gov.ua 

16. 

Обговорення питання, пов’язаного із 

забезпеченням участі України в 

міжнародних режимах експортного 

контролю та механізмів дотримання 

зобов’язань в рамках зазначених 

режимів 

Тематична інтернет-конференція Липень 

Суб’єкти господарювання, які 

здійснюють зовнішньоекономічну 

діяльність у сфері міжнародних 

передач товарів військового 

призначення та подвійного 

використання 

Відділ міжнародного співробітництва 

та забезпечення виконання 

міжнародних зобов’язань України у 

сфері нерозповсюдження та 

експортного контролю управління 

міжнародного співробітництва, 

аналітичної роботи та контролю 

адмінпослуг, 

т.(044)4624847 

general@dsecu.gov.ua 

17. 

Моніторинг питань, пов’язаних із 

заходами, що здійснюються 

Держекспортконтролем в межах своєї 

компетенції в рамках європейської та 

євроатлантичної інтеграції 
Тематична інтернет-конференція Червень 

Суб’єкти господарювання, які 

здійснюють зовнішньоекономічну 

діяльність у сфері міжнародних 

передач товарів військового 

призначення та подвійного 

використання 

Відділ міжнародного співробітництва 

та забезпечення виконання 

міжнародних зобов’язань України у 

сфері нерозповсюдження та 

експортного контролю управління 

міжнародного співробітництва, 

аналітичної роботи та контролю 

адмінпослуг, 

т.(044)4624847, general@dsecu.gov.ua 
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Начальник відділу забезпечення                       

 

№ 

 

Питання або проєкт 

нормативно-правового акта 

Захід, що проводитиметься у 

рамках консультацій з 

громадськістю 

Строк 

проведення 

консультацій 

Заінтересовані сторони, 

яких планується залучити 

до консультацій 

Контактні дані 

особи/структурного 

підрозділу, відповідального за 

проведення консультацій 

(телефон, e-mail) 

18. 

Адаптація національного 

законодавства в галузі державного 

експортного контролю до відповідних 

норм та стандартів Європейського 

Союзу Тематична інтернет-конференція Вересень 

Суб’єкти господарювання, які 

здійснюють зовнішньоекономічну 

діяльність у сфері міжнародних 

передач товарів військового 

призначення та подвійного 

використання 

Відділ міжнародного співробітництва 

та забезпечення виконання 

міжнародних зобов’язань України у 

сфері нерозповсюдження та 

експортного контролю управління 

міжнародного співробітництва, 

аналітичної роботи та контролю 

адмінпослуг, 

т.(044)4624847 

general@dsecu.gov.ua 

19. 

Розгляд питань, пов’язаних з 

новелами в законодавчих та 

нормативно-правових актах в галузі 

державного експортного контролю 
Тематична інтернет-конференція Листопад 

Суб’єкти господарювання, які 

здійснюють зовнішньоекономічну 

діяльність у сфері міжнародних 

передач товарів військового 

призначення та подвійного 

використання 

Відділ нормативного забезпечення 

правового департаменту, 

т.(044)4624847 

general@dsecu.gov.ua 

 

mailto:general@dsecu.gov.ua

