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ІНФОРМАЦІЯ
про виконання Плану роботи Державної служби експортного контролю України за 2020 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)

Інформація про виконання
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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

Доопрацювання проєкту
Закону України “Про
внесення змін до Закону
України “Про державний
контроль
за
міжнародними
передачами
товарів
військового призначення
та
подвійного
використання”
та
надсилання
його
в
установленому порядку
до Мінекономіки

Закон України “Про
адміністративні
послуги”

у
двотижневий
строк
після
завершення всіх
необхідних
узгоджувальних
заходів (у тому
числі
з
Мін’юстом,
Міжвідомчою
комісією
з
політики ВТС та
ЕК)

направлення
Мінекономіки
проєкту
Закону України, для
внесення на розгляд
Кабінету
Міністрів
України

Департамент аналітичної і
правової
роботи,
міжвідомчої
та
міжнародної
взаємодії
Департамент
державної
експертизи
Відділ правозастосування і
розслідувань
у
сфері
державного
експортного
контролю
Сектор юридичної роботи

Держекспортконтроль
доопрацював
законопроєкт
з
урахуванням
зауважень
та
пропозицій, наданих Комітетом
Верховної Ради України з питань
національної безпеки, оборони та
розвідки, Апаратом РНБО України,
Міноборони, МЗС, Мінцифри,
СЗРУ та надіслав листом від
15.06.2020 № 3448/23-20 проєкт
Закону до Мінекономіки.
Листом
Мінекономіки
від
02.07.2020
№ 2733-03/41072
Держекспортконтроль
додатково
отримав зауваження і пропозиції
Мінфіну, ДМС та СБУ до
законопроєкту.
Зазначені
зауваження
і
пропозиції
Держекспортконтроль опрацював
та
врахував
частково
у
законопроєкті.
За результатами робочих нарад за
участю представників Комітету
Верховної Ради України з питань
національної безпеки, оборони та
розвідки, Міністерства закордонних
справ України, а також онлайн –
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І.1.2

Розробка нової редакції
Положення про порядок
проведення експертизи в
галузі
державного
експортного контролю,
затвердженого
постановою
Кабінету
Міністрів України від
15.07.1997 № 767

Стаття
12
Закону
України
“Про
державний контроль
за
міжнародними
передачами
товарів
військового
призначення
та
подвійного
використання”

І.1.3

Розробка
проєкту
постанови
Кабінету
Міністрів України про
внесення
змін
до
Положення про порядок
надання
гарантій
та
здійснення державного
контролю за виконанням

Розробляється
за
ініціативою
Держекспортконтролю

у
двомісячний
строк
після
прийняття Закону
України
“Про
внесення змін до
Закону України
“Про державний
контроль
за
міжнародними
передачами
товарів
військового
призначення
та
подвійного
використання”
у
двомісячний
строк
після
прийняття Закону
України
“Про
внесення змін до
Закону України
“Про державний
контроль
за

направлення
Мінекономіки
проєкту
постанови
Кабінету
Міністрів України

Департамент аналітичної і
правової
роботи,
міжвідомчої
та
міжнародної
взаємодії
Департамент
державної
експертизи;
Відділ правозастосування і
розслідувань
у
сфері
державного
експортного
контролю
Сектор юридичної роботи

направлення
Мінекономіки
проєкту
постанови
Кабінету
Міністрів України

Департамент аналітичної і
правової
роботи,
міжвідомчої
та
міжнародної
взаємодії
Департамент
державної
експертизи
Відділ правозастосування і
розслідувань
у
сфері

відеоконференції з експертами
Програми
EXBS
державного
Департаменту США та Посольства
США в Україні, яка відбулась
15.09.2020 Держекспортконтроль
листом від 25.09.2020 № 5645/32-20
надіслав доопрацьований проєкт
Закону до Мінекономіки.
Мінекономіки
листом
від 04.11.2020 № 2733-03/66523-03
було надіслано пропозиції
та
зауваження до законопроєкту.
З метою попереднього обговорення
пропозицій та зауважень до
вказаного
законопроєкту
Мінекономіки було проведено
узгоджувальну робочу нараду, за
результатами якої проєкт Закону
доопрацьовується
Враховуючи те, Закон України
“Про внесення змін до Закону
України “Про державний контроль
за
міжнародними
передачами
товарів військового призначення та
подвійного використання” в новій
редакції не прийнято, виконання
завдання
щодо
приведення
нормативно-правових актів у галузі
державного експортного контролю
у відповідність із новою редакцією
Закону України не видається
можливим
Враховуючи те, Закон України
“Про внесення змін до Закону
України “Про державний контроль
за
міжнародними
передачами
товарів військового призначення та
подвійного використання” в новій
редакції не прийнято, виконання
завдання
щодо
приведення
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І.1.4

зобов’язань
щодо
використання
у
заявлених цілях товарів,
які
підлягають
державному експортному
контролю, затвердженого
постановою
Кабінету
Міністрів
України
від 27.05.1999 № 920
Розробка
проєкту
постанови
Кабінету
Міністрів України про
внесення змін у додаток
до Порядку здійснення
державного контролю за
міжнародними
передачами
товарів
військового призначення,
затвердженого
постановою
Кабінету
Міністрів України від
20.11.2003 № 1807

міжнародними
передачами
товарів
військового
призначення
та
подвійного
використання”
Розробляється
за
ініціативою
Держекспортконтролю

вересень

направлення
Мінекономіки
проєкту
постанови
Кабінету
Міністрів
України,
підготовленого
для
внесення на розгляд
Кабінету
Міністрів
України

державного
експортного
контролю
Сектор юридичної роботи

нормативно-правових актів у галузі
державного експортного контролю
у відповідність із новою редакцією
Закону України не видається
можливим

Департамент аналітичної і
правової
роботи,
міжвідомчої
та
міжнародної
взаємодії
Департамент
державної
експертизи
Відділ правозастосування і
розслідувань
у
сфері
державного
експортного
контролю
Сектор юридичної роботи

На виконання рішень, прийнятих на
Пленарних засіданнях ВД у грудні
2016
та
2017 рр.,
Держекспортконтролем розроблено
проєкт
постанови
Кабінету
Міністрів
України,
яким
передбачено внесення змін до
Списку
товарів
військового
призначення, міжнародні передачі
яких
підлягають
державному
контролю. Проєкт акту пройшов
міжвідомче узгодження, правову
експертизу в Мін’юсті та був
підтриманий
Міжвідомчою
комісією з політики військовотехнічного
співробітництва
та
експортного
контролю
(п. 5.1.
протоколу від 15.08.2019 № 102).
У зв’язку зі зміною складу Кабінету
Міністрів України проєкт акту
потребував здійснення повторної
процедури погодження. Однак, у
зв’язку з наявними режимними
змінами ВД за 2018 та 2019 рр.
проєкт
доопрацьовано
для
включення до нього зазначених
останніх
змін.
Крім
того,
розроблено зміни до самого
Порядку.
Проєкт
акта
надіслано
на
погодження
до
Мінекономіки
листом від 31.08.2020 № 5123/2120. Мінекономіки погодило проєкт
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І.1.5

Розробка
проєкту
постанови
Кабінету
Міністрів України про
внесення
змін
до
Порядку
державного
експортного контролю за
проведенням
переговорів, пов’язаних з
укладанням
зовнішньоекономічних
договорів
(контрактів)
щодо
здійснення
експорту
товарів,
затвердженого
постановою
Кабінету
Міністрів України від
06.06.2012 № 500

Розробляється
за
ініціативою
Держекспортконтролю

червень

направлення
Мінекономіки
проєкту
постанови
Кабінету
Міністрів
України,
підготовленого
для
внесення на розгляд
Кабінету
Міністрів
України

Департамент аналітичної і
правової
роботи,
міжвідомчої
та
міжнародної
взаємодії
Департамент
державної
експертизи
Відділ правозастосування і
розслідувань
у
сфері
державного
експортного
контролю
Сектор юридичної роботи

акта
без
зауважень
(вих.
від 02.10.2020 № 2733-03/6000903).
Листом
від
26.10.2020
№ 6317/21-20 проєкт постанови
надіслано
на
міжвідомче
узгодження до заінтересованих
державних органів, а також до
Мінцифри
для
проведення
цифрової експертизи листом від
26.10.2020 № 6318/21-20. Наразі
триває міжвідомче узгодження
У зв’язку з призначенням нового
складу Кабінету Міністрів України
проєкт
постанови
потребував
здійснення повторної процедури
погодження. Його було надіслано
на погодження до Мінекономіки
листом від 10.04.2020 № 2261/212020 (погоджено без зауважень вих. Мінекономіки від 04.05.2020
№ 2733-03/28399-03).
Листом від 12.05.2020 № 2574/2120 проєкт постанови надіслано на
узгодження
із
зацікавленими
органами
(МЗС,
Мінфін
та
Мінцифри). МЗС і Мінфін проєкт
акту погодило без зауважень (у ході
погодження на адресу Мінфіну
було
надіслано
лист
Держекспортконтролю
від
06.07.2020
№ 3830/21-20
з
проханням
прискорити
опрацювання проєкту).
Листом
Мінекономіки
від
06.08.2020 № 2733-12/48823 проєкт
акту
погоджено
керівником
юридичної
служби.
Проєкт
постанови погоджено Мін’юстом із
зауваженнями
щодо
невідповідності
вимогам
нормопроєктувальної техніки, які
Держекспортконтролем враховано
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І.1.6

Доопрацювання
і
подання
на
розгляд
Мінекономіки
проєкту
наказу
Мінекономіки

Прийняття
наказу
Мінекономіки
на
заміну
наказу
Держекспортконтролю

вересень

направлення
Мінекономіки
проєкту
наказу,
підготовленого
для
прийняття
і

Департамент аналітичної і
правової
роботи,
міжвідомчої
та
міжнародної
взаємодії

у повному обсязі (висновок від
25.08.2020
№ 37592/17460-2620/7.3.5).
Листом від 31.08.2020 № 5133/2120 проєкт акта надіслано на розгляд
Голови Міжвідомчої комісії з
питань
військово-технічного
співробітництва та експортного
контролю (МК ВТС та ЕК) та
листом від 21.09.2020 № 5566/21-20
– на розгляд членів Комісії.
У зв’язку з тим, що Положення про
Міністерство з питань стратегічних
галузей промисловості України,
затверджене постановою Кабінету
Міністрів України від 07.09.2020
№ 819, було прийнято після
ініціювання
Держекспортконтролем процедури
міжвідомчого узгодження, проєкт
акта додатково надіслано на
погодження до Мінстратегпром
(вих. від 26.10.2020 № 6315/21-20).
На засіданні МК ВТС та ЕК
19.11.2020, проєкт акта підтримано
та рекомендовано подати його в
установленому
порядку
до
Кабінету
Міністрів
України
(п. 6.1.1
протоколу
№ 114).
З огляду на те, що Мінстратегпром
у місячний строк не висловив свою
позицію щодо проєкту акта, проєкт
вважається
погодженим
без
зауважень
(абзац
перший
параграфу 39 Регламенту). Листом
від 02.12.2020 № 7113/21-20 проєкт
акта надіслано до Мінекономіки
для внесення на розгляд Кабінету
Міністрів України
Проєкт наказу “Про затвердження
Порядку проведення реєстрації в
Державній службі експортного
контролю
України
суб’єктів
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І.1.7

“Про
затвердження
Порядку
проведення
реєстрації в Державній
службі
експортного
контролю
України
суб’єктів
господарювання
як
суб’єктів
здійснення
міжнародних
передач
товарів”

від 27.04.2009
року
№ 31
“Про
затвердження
Інструкції
про
реєстрацію
в
Держекспортконтролі
суб’єктів
підприємницької
діяльності України як
суб’єктів здійснення
міжнародних передач
товарів”
(зареєстрований
в
Мін’юсті 15.07.2009 за
№ 637/16653)

Розробка і подання на
розгляд
Мінекономіки
проєкту
наказу
Мінекономіки стосовно
затвердження
порядку
заповнення заяв щодо
отримання дозволів та

Необхідність
визначається,
виходячи з реалізації
заходів, передбачених
п. І.3.1

серпень

державної реєстрації

Департамент
державної
експертизи
Відділ правозастосування і
розслідувань
у
сфері
державного
експортного
контролю
Сектор юридичної роботи

направлення
Мінекономіки
проєкту
наказу,
підготовленого
для
прийняття
і
державної реєстрації

Департамент аналітичної і
правової
роботи,
міжвідомчої
та
міжнародної
взаємодії
Департамент
державної
експертизи
Відділ правозастосування і

господарювання
як
суб’єктів
здійснення міжнародних передач
товарів” був розроблений та
доопрацювався
Держекспортконтролем, у т.ч. у
зв’язку з прийняттям Закону
України від 17.01.2019 № 2672 VІІІ
“Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо
здійснення закупівлі продукції,
робіт
і
послуг
оборонного
призначення за імпортом” та у
зв’язку
з
впровадженням
електронної системи у сфері
експортного контролю.
У той же час, в поточному році
здійснювалось
доопрацювання
проєкту Закону України “Про
внесення змін до Закону України
“Про державний контроль за
міжнародними передачами товарів
військового
призначення
та
подвійного використання” (листом
від
25.09.2020
№ 5645/32-20
надісланий Мінекономіки), що
передбачає
суттєві
зміни
в
процедурі
реєстрації
суб’єктів
здійснення міжнародних передач
товарів у т.ч. щодо її спрощення,
впровадження реєстру суб’єктів
здійснення міжнародних передач
товарів. З урахуванням викладеного
Держекспортконтролем
здійснюється
відповідне
доопрацювання проєкту наказу
Відповідно
до
розпорядження
Кабінету Міністрів України від
03.06.2020 № 612-р було збільшено
обсяг
видатків
Держекспортконтролю
та
оголошено відповідні тендерні
закупівлі з метою створення
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висновків, що надаються
Держекспортконтролем, у т.ч. з урахуванням
впровадження
електронної системи у
сфері
експортного
контролю, на заміну
відповідного
наказу
Держекспортконтролю
від
09.01.2004
№5
(зареєстрований
в
Мінюсті 21.01.2014 за
№ 90/8689)

І.1.8

Проведення
аналізу
нормативних актів в
сфері
державного
експортного контролю та
впровадження заходів з
метою
усунення
корупційних ризиків

розслідувань
у
сфері
державного
експортного
контролю
Сектор юридичної роботи

Закон України “Про
запобігання корупції”

Постійно
протягом
року

враховані при розробці
нормативних
актів
Держекспортконтролю
рекомендації
щодо
усунення
корупційних
ризиків

Головний
спеціаліст
з
питань
запобігання
та
виявлення корупції
Комісія
Держекспортконтролю
з
оцінки корупційних ризиків
Департамент аналітичної і
правової
роботи,
міжвідомчої
та
міжнародної
взаємодії
Департамент
державної
експертизи
Відділ правозастосування і
розслідувань
у
сфері
державного
експортного
контролю
Сектор юридичної роботи

електронної системи у сфері
експортного контролю.
Отже,
подальше
опрацювання
питання внесення змін до порядку
заповнення заяв щодо отримання
дозволів
та
висновків,
що
надаються Держекспортконтролем
буде визначитися в контексті
особливостей
впровадження
електронної системи з урахуванням
проєкту Закону України “Про
внесення змін до Закону України
“Про державний контроль за
міжнародними передачами товарів
військового
призначення
та
подвійного використання”
У
рамках
реалізації
антикорупційної
програми
Державної служби експортного
контролю України на 2020-2021
рок було визначено перелік
виявлених зовнішніх корупційних
ризиків,
які
полягають
у
недосконалості
нормативноправових актів та розроблено
пропозиції щодо їх усунення, у т.ч.
до Закону України “Про державний
контроль
за
міжнародними
передачами товарів військового
призначення
та
подвійного
використання”, нормативних актів,
прийнятих на його виконання.
З метою усунення корупційних
ризиків, наведених у абзацах 11 та
18 пункту 11 Порядку здійснення
державного
контролю
за
міжнародними передачами товарів
військового
призначення,
затвердженого
постановою
Кабінету
Міністрів
України
від 20.11.2003 № 1807, розроблено
проєкт
постанови
Кабінету
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І.1.9

Затвердження
і
оприлюднення
річного
плану
діяльності
Держекспортконтролю з
підготовки
проєктів
регуляторних актів на
2021 рік

Стаття
7
Закону
України “Про засади
державної
регуляторної політики
у сфері господарської
діяльності”

15 грудня

річний план

Департамент аналітичної і
правової
роботи,
міжвідомчої
та
міжнародної взаємодії
Сектор юридичної роботи

Міністрів України “Про внесення
змін до Порядку здійснення
державного
контролю
за
міжнародними передачами товарів
військового призначення”
Готується
відповідний
проєкт
наказу Держекспортконтролю

Завдання І.2. Наближення процедур національного експортного контролю до стандартів ЄС
2.1

Розробка
проєкту
постанови
Кабінету
Міністрів України про
внесення змін у додаток
до Порядку здійснення
державного контролю за
міжнародними
передачами
товарів
подвійного
використання,
затвердженого
постановою
Кабінету
Міністрів
України
від
28.01.2004
№ 86
(щодо внесення змін до
Єдиного списку товарів
подвійного
використання)

Впровадження
в
законодавство
національного
Єдиного
списку
товарів
подвійного
використання

липень

направлення
Мінекономіки
проєкту
постанови
Кабінету
Міністрів
України,
підготовленого
для
внесення на розгляд
Кабінету
Міністрів
України

Департамент аналітичної і
правової
роботи,
міжвідомчої
та
міжнародної
взаємодії
Департамент
державної
експертизи
Відділ правозастосування і
розслідувань
у
сфері
державного
експортного
контролю
Сектор юридичної роботи

Розроблено проєкт постанови, яким
пропонується внести зміни до
Порядку здійснення державного
контролю
за
міжнародними
передачами товарів подвійного
використання,
затвердженого
постановою Кабінету Міністрів
України від 24.10.2018 № 86, та
Єдиного списку товарів подвійного
використання.
Зокрема, під час опрацювання змін
до
Єдиного
списку
товарів
подвійного використання були
враховані рішення, ухвалені на
Пленарних засіданнях режимів у
2017 – 2019 рр.
Листом від 02.07.2020 № 3768/2120 проєкт постанови надіслано
на погодження до Мінекономіки,
яке
погоджено
проєкт
без
зауважень листом від 04.08.2020
№ 2733-03/48363-03).
Листом від 13.08.2020 № 4708/2120 проєкт постанови надіслано на
міжвідомче узгодження. У зв’язку з
тим,
що
Положення
про
Міністерство з питань стратегічних
галузей промисловості України,
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затверджене постановою Кабінету
Міністрів України від 07.09.2020
№ 819, було прийнято після
ініціювання
Держекспортконтролем процедури
міжвідомчого узгодження, проєкт
акта додатково надіслано на
погодження до Мінстратегпром
(вих. від 26.10.2020 № 6313/21-20).
Наразі
триває
міжвідомче
узгодження

Завдання І.3. Створення електронної системи у сфері експортного контролю
І.3.1

Впровадження
електронної системи у
сфері
державного
експортного контролю на
основі
адаптації
програми “StratLink” для
потреб
Держекспортконтролю

Розробляється
за
ініціативою
Держекспортконтролю

До кінця
року

2020

Впровадження тестової
версії
автоматизованої
системи
електронного
ліцензування на основі
адаптації
програми
“StratLink”

Управління
адміністративної
роботи,
контролю та технічного
забезпечення
Департамент аналітичної і
правової
роботи,
міжвідомчої
та
міжнародної взаємодії, інші
структурні
підрозділи
Держекспортконтролю

Держекспортконтролем
було
отримано від Посольства США
електронну версію (з відкритим
кодом)
системи
електронного
ліцензування
“StratLink”.
Для
подальшої її доопрацювання та
введення
в
експлуатацію
відповідно
до
розпорядження
Кабінету Міністрів України від
03.06.2020
№ 612-р
збільшено
обсяг видатків за програмою
1201020
“Керівництво
та
управління у сфері експортного
контролю” на суму 4 289,8 тис. грн
У
серпні
2020
року
Держекспортконтролем
були
оголошені тендерні закупівлі на
послуги зі створення інформаційнотелекомунікаційної системи у сфері
експортного контролю (ІТС ЕК) та
комплексної
системи
захисту
інформації (КСЗІ), та послуг зі
створення модуля взаємодії з
“Єдиним вікном для міжнародної
торгівлі”, модуля взаємодії з
електронною системою Державної
казначейської служби України,
модуля взаємодії з Інтегрованою
системою ідентифікації, модуля
взаємодії з єдиним державним
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І.3.2

Впровадження
нового
офіційного
веб-сайту
Держекспортконтролю

Розробляється
за
ініціативою
Держекспортконтролю

І квартал
року

2021

Впровадження
нового
офіційного
веб-сайту
Держекспортконтролю

Управління
адміністративної
роботи,
контролю та технічного
забезпечення,
інші
структурні
підрозділи
Держекспортконтролю

реєстром юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських
формувань у складі прикладного
програмного
забезпечення
“Інформаційно-телекомунікаційної
системи експортного контролю”.
До кінця 2020 року заплановано
повне адаптування електронної
версії
(з
відкритим
кодом)
програми “StratLink” та отримання
на неї атестату Держспецзв’язку
комплексу засобів захисту рівня Г2.
Також заплановано до кінця 2020
року
ввести
в
дослідну
експлуатацію
інформаційнотелекомунікаційну
систему
експортного
контролю
з
використанням “StratLink”
У
звітній
період
проведено
відповідну роботу щодо введення в
експлуатацію нового офіційного
веб-сайту Держекспортконтролю
(24.04.2020 затверджено технічне
завдання
на
розробку
та
впровадження веб-сайту, у жовтні
2020 року розробник передав
тестову версію нового веб-сайту).
7 жовтня 2020 року наказом Голови
Держекспортконтролю новий вебсайт
введено
в
тестову
експлуатацію.
До кінця 2020 року заплановано
ввести
веб-сайт
у
дослідну
експлуатацію

Пріоритет ІІ. Забезпечення виконання міжнародних зобов’язань в 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
документів,

аналізу
змін
та

стаття
України
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Закону
“Про

протягом року

Проєкти постанов
внесення
змін

про
до

Департамент аналітичної і
правової
роботи,

За
результатами
проведеного
аналізу
документів,
змін
та
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доповнень
до
контрольних списків та
керівних
документів
міжнародних
режимів
експортного
контролю
(Вассенаарська
домовленість,
Група
ядерних постачальників,
Режим
контролю
за
ракетними технологіями,
Австралійська група)

ІІ.1.2

Підготовка позиційних
матеріалів
та
захист
національних інтересів
під час засідань робочих
органів
міжнародного
режиму
експортного
контролю
Режим
контролю за ракетними
технологіями, а саме:
засіданні
Групи
технічних експертів
(м. Дніпро, Україна);

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
обороннопромислового
комплексу України на
період до 2028 року,
схвалена
розпорядженням
Кабінету
Міністрів
України від 20.06.2018
№ 442-р
(напрями
реалізації стратегії)
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

Порядку
здійснення
державного контролю за
міжнародними
передачами
товарів
подвійного
використання,
та
до
Порядку
здійснення
державного контролю за
міжнародними
передачами
товарів
військового призначення

міжвідомчої
міжнародної взаємодії

та

доповнень до контрольних списків
та
керівних
документів
міжнародних режимів експортного
контролю розроблено 2 проєкти
постанов
Кабінету
Міністрів
України – див. пункти І.1.4 та І.2.1.

Департамент аналітичної і
правової
роботи,
міжвідомчої
та
міжнародної взаємодії

Травень
–
червень
(дата
уточняється)

відповідальний орган –
Держекспортконтроль,
який
готує
технічне
завдання та звіт

Захід скасовано відповідно до
рішення Головуючого РКРТ та
Головуючого ГТЕ (POC 043/2020) у
зв’язку з санітарною ситуацією,
пов’язаною
з
поширенням
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режиму
засіданні
Підсиленого
контактного
пункту
(Французька Республіка);

ІІ.1.3

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);
(Республіка Австрія)
Підготовка позиційних
матеріалів та захист
національних інтересів у
засіданнях
робочих
органів
міжнародного
режиму
експортного
контролю Вассенаарська
домовленість
(Республіка Австрія), а
саме:
засіданні Експертної
групи;

коронавірусу
16 – 17 квітня

29 вересня – 2
жовтня

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

відповідальний орган –
МЗС;
Держекспортконтроль
готує
пропозиції до вказівок
(у разі надходження
запиту МЗС)
координує МЗС;
Держекспортконтроль
готує
пропозиції до вказівок

Захід скасовано відповідно до
рішення Контактного пункту РКРТ
(POC 034/2020)
у
зв’язку
з
санітарною ситуацією, пов’язаною
з поширенням коронавірусу
Захід перенесено на 15-19 березня
2021 року відповідно до рішення
Контактного
пункту
РКРТ
(POC 062/2020)
у
зв’язку
з
санітарною ситуацією, пов’язаною
з поширенням коронавірусу

Департамент аналітичної і
правової
роботи,
міжвідомчої
та
міжнародної
взаємодії
Відділ з правозастосування
і розслідувань у сфері
державного
експортного
контролю
30 березня – 9
квітня

відповідальний орган –
Держекспортконтроль,
який
готує
технічне
завдання та звіт

Технічне завдання надіслано до
МЗС
листом
від
06.03.2020
№ 1547/21-20 (погоджено листом
МЗС від 12.03.2020 № 414/14-087314). Рішенням Голови Пленуму
ВД та Головуючого Експертної
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відповідних
режиму

ІІ.1.4

груп

засіданні Робочої групи з
загальних питань;

28 – 29 травня

засіданні Робочої групи з
питань ліцензування та
правозастосування;

15 – 17 червня

засіданні
Технічної
робочої групи;

22 червня – 3
липня

засіданні
групи;

21 вересня – 2
жовтня

Експертної

засіданні Робочої групи з
загальних питань;

21 – 22 жовтня

Пленарне засідання.

2 – 3 грудня

Підготовка позиційних
матеріалів
та
захист
національних інтересів у
засіданнях
робочих
органів
міжнародного
режиму
експортного
контролю Австралійська
група (місце проведення

підпункт 14 пункту 4
Положення
про
Державну
службу
експортного контролю
України,
затвердженого
постановою Кабінету
Міністрів України від

групи ВД засідання попередньо
перенесено на липень 2020 р. з
метою
мінімізації
ризиків
розповсюдження коронавірусу
Рішенням Головуючого РГЗП та
Секретаріату
ВД
засідання
скасовано з метою мінімізації
ризиків
розповсюдження
коронавірусу

відповідальний орган –
МЗС;
Держекспортконтроль
готує
пропозиції до технічного
завдання
відповідальний орган –
Держекспортконтроль,
який
готує
технічне
завдання та звіт
відповідальний орган –
Держекспортконтроль,
який
готує
технічне
завдання та звіт
відповідальний орган –
Держекспортконтроль,
який
готує
технічне
завдання та звіт
відповідальний орган –
МЗС;
Держекспортконтроль
готує
пропозиції до технічного
завдання
відповідальний орган –
МЗС;
Держекспортконтроль
готує
пропозиції до вказівок

Проведення засідання скасовано з
метою
мінімізації
ризиків
розповсюдження коронавірусу
Проведення засідання скасовано з
метою
мінімізації
ризиків
розповсюдження коронавірусу
Проведення засідання скасовано з
метою
мінімізації
ризиків
розповсюдження коронавірусу
Проведення засідання скасовано з
метою
мінімізації
ризиків
розповсюдження коронавірусу

Проведення засідання скасовано з
метою
мінімізації
ризиків
розповсюдження коронавірусу
Департамент аналітичної і
правової
роботи,
міжвідомчої
та
міжнародної взаємодії
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підлягає визначенню), а
саме:

ІІ.1.5

міжсесійних засіданнях
(Словацька Республіка), а
саме:
засіданні Групи з питань
імплементації
засобів
експортного контролю;
засіданні Групи з питань
новітніх технологій);
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);
(Французька Республіка)
Підготовка позиційних
матеріалів
та
захист
національних інтересів у
засіданнях
робочих
органів
міжнародного
режиму
експортного
контролю Група ядерних
постачальників, а саме:
засіданні
Групи
технічних
експертів
(відповідальний орган –
Держекспортконтроль);
засіданні
Консультативної групи

31.03.2015 № 159;
постанова
Кабінету
Міністрів України
від 27.12.2017 № 1072;
запрошення
контактного
пункту
режиму

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

5-6 лютого

відповідальний орган МЗС;
Держекспортконтроль
готує
пропозиції до вказівок

Підготовлено та надіслано до МЗС
пропозиції до технічного завдання
українській делегації для участі у
міжсесійному
засіданні
АГ
(вих. від 27.12.2019 № 6325/21-19)

15-19 червня

координує МЗС;
Держекспортконтроль
готує
пропозиції до вказівок

Проведення засідання скасовано
рішенням Секретаріату АГ з метою
мінімізації
ризиків
розповсюдження коронавірусу

Департамент аналітичної і
правової
роботи,
міжвідомчої
та
міжнародної взаємодії

30 березня – 3
квітня

координує МЗС;
Держекспортконтроль
готує
пропозиції до
технічного завдання

Підготовлено
та
надіслано
пропозиції до технічного завдання
українській делегації для участі у
50 засіданні Консультативної групи
та 9 засіданні Групи технічних
експертів ГЯП (вих. від 04.03.2019
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(відповідальний орган –
МЗС);
(Республіка Австрія)

ІІ.1.6

ІІ.1.7

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);
(Бельгія)
засіданні
Групи
технічних
експертів
(відповідальний орган –
Держекспортконтроль);
засіданні
Консультативної групи
(відповідальний орган –
МЗС);
(Республіка Австрія)
Підготовка матеріалів до
засідання
українськоамериканської
Робочої
групи
з
питань
нерозповсюдження
та
експортного контролю
Підготовка пропозицій
до вказівок делегації

режиму

№ 1489/21-20).
З метою мінімізації ризиків
розповсюдження
коронавірусу
проведення зазначених заходів
скасовано за рішенням Глави
Консультативної
групи
ГЯП
М. Кьохендьорфер
Рішенням Контактного пункту ГЯП
проведення зазначених заходів
попередньо перенесено на червень
2021 року з метою мінімізації
ризиків
розповсюдження
коронавірусу

22-26 червня

координує МЗС;
Держекспортконтроль
готує
пропозиції до вказівок

3-4
листопада
(онлайн)

координує МЗС;
Держекспортконтроль
готує
пропозиції до
технічного завдання

Запит МЗС

І і ІІ півріччя
(дати підлягають
уточненню)

інформаційно-аналітичні
матеріали, пропозиції до
вказівок,
пропозиції до звіту (у
разі включення до складу
делегації)

Департамент аналітичної і
правової
роботи,
міжвідомчої
та
міжнародної взаємодії

підпункт 14 пункту 4
Положення
про

протягом
(уразі

пропозиції до вказівок

Департамент аналітичної і
правової
роботи,

року

Проведено онлайн брифінги Голови
ГЯП та Голів КГ ГТЕ. Надіслано
ПП України при міжнародних
організаціях у Відні інформування
щодо неформальних брифінгів
(листом від 06.11.2020 № 4131/414126/2-2098)
У зв’язку з карантином з метою
мінімізації
ризиків
розповсюдження
коронавірусу
заходи у 2020 році не проводилися
за взаємною згодою сторін.
За домовленістю сторін захід
перенесено на 26-27 січня 2021 р.
Запрошення для участі у заході не
надходило
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ІІ.1.8

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
Підготовка пропозицій
до вказівок делегації
України для участі в
Конференції
державучасниць Конвенції про
заборону хімічної зброї

Державну
службу
експортного контролю
України,
затвердженого
постановою Кабінету
Міністрів України від
31.03.2015 № 159

надходження
запиту)

підпункт 16 пункту 4
Положення
про
Державну
службу
експортного контролю
України,
затвердженого
постановою Кабінету
Міністрів України від
31.03.2015 № 159

протягом
року
(уразі
надходження
запиту)

міжвідомчої
міжнародної взаємодії

пропозиції до вказівок

та

Департамент аналітичної і
правової
роботи,
міжвідомчої
та
міжнародної взаємодії

Запрошення для участі у заході не
надходило

Завдання ІІ.2. Підготовка звітності в рамках участі у діяльності міжнародних режимів нерозповсюдження і експортного контролю
ІІ.2.1

Подання до Міністерства
закордонних
справ
України 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 до 31 травня
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
№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

звіти

Департамент аналітичної і
правової
роботи,
міжвідомчої
та
міжнародної взаємодії;
Департамент
державної
експертизи

Держекспортконтроль підготував
звіт
щодо
експорту/імпорту
окремих
категорій
звичайних
озброєнь, експорту/імпорту легких
озброєнь та стрілецької зброї за
попередній
календарний
рік,
здійснив
його
міжвідомче
погодження
та
листом
від
21.05.2020 № 2921/21-20 надіслав
до МЗС для подання до Регістру
звичайних озброєнь ООН
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ІІ.2.2

ІІ.2.3

Подання до Міністерства
закордонних
справ
України інформації для
передачі ОБСЄ щодо
експорту/імпорту
окремих
категорій
звичайних
озброєнь,
експорту/імпорту легких
озброєнь та стрілецької
зброї
до/з
державучасниць
ОБСЄ
за
попередній календарний
рік
Подання до Міністерства
закордонних
справ
України
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

№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)
пункт
1
рішення
Форуму ОБСЄ від
04.11.1998 № 8/98 та
від 16.07.2008 № 8/08

пункт 2 розділу VI та
пункти 2-4 розділу V
Початкових елементів
Вассенаарської
домовленості

до 30 червня

інформаційно-аналітичні
матеріали

Департамент аналітичної і
правової
роботи,
міжвідомчої
та
міжнародної
взаємодії;
Департамент
державної
експертизи

Держекспортконтроль підготував
звіт
щодо
експорту/імпорту
окремих
категорій
звичайних
озброєнь, експорту/імпорту легких
озброєнь та стрілецької зброї до/з
держав-учасниць
ОБСЄ
за
попередній
календарний
рік,
здійснив
його
міжвідомче
погодження
та
листом
від
18.06.2020 № 3511/21-20 надіслав
до МЗС для подання до Центру
попередження конфліктів ОБСЄ

до 31 березня;

звіти

Департамент аналітичної і
правової
роботи,
міжвідомчої
та
міжнародної взаємодії;
Департамент
державної
експертизи

№ 1885/21-20
від
24.03.2020,
№ 5713/21-20 від 29.09.2020 – звіти
щодо
експорту
Україною
у
ІІ півріччі 2019 року та у І півріччі
2020 року окремих категорій
звичайних озброєнь (в тому числі
стрілецької
зброї
та
легких
озброєнь) до держав-неучасниць
ВД № 1886/21-20 від 24.03.2020,
№ 5714/21-20 від 29.09.2020 – звіти
за ІІ півріччя 2019 року та за
І півріччя 2020 року, щодо:
1) наданих дозволів та здійснених
міжнародних передач “чутливих”
та
“дуже
чутливих”
товарів
подвійного використання, внесених
до Списку товарів і технологій
подвійного використання ВД;

до 30 вересня
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використання до держав,
які не є учасницями
цього Режиму

ІІ.2.4

ІІ.2.5

Подання до Міністерства
закордонних
справ
України
звітної
інформації для передачі
Секретаріату
Комітету
Цангера про експорт
вихідного
або
спеціальних матеріалів,
що розщеплюються, а
також
ядерного
обладнання та матеріалів
до неядерних держав, які
не
є
учасниками
Договору
про
нерозповсюдження
ядерної
зброї,
за
попередній рік
Подання до Державної
інспекції
ядерного
регулювання України для
передачі
МАГАТЕ
інформації про експортні
поставки
узгодженого
устаткування
та

пункт
7.8
Меморандуму
про взаєморозуміння

протягом року

звіт

Департамент аналітичної і
правової
роботи,
міжвідомчої
та
міжнародної
взаємодії
Департамент
державної
експертизи

пункт
2
Порядку
виконання
вимог
Додаткового
протоколу до Угоди
між
Україною
та
МАГАТЕ
у зв’язку з Договором

щокварталу

звіт

Департамент аналітичної і
правової
роботи,
міжвідомчої
та
міжнародної
взаємодії
Департамент
державної
експертизи

2) відмов у наданні дозволів на
передачу товарів, внесених до
Списку товарів і технологій
подвійного використання ВД;
3) відмов у наданні дозволів на
експорт “чутливих” та “дуже
чутливих”
товарів
подвійного
використання, внесених до Списку
товарів і технологій подвійного
використання ВД;
4) наданих дозволів на здійснення
по
суті
ідентичних
передач
“чутливих” та “дуже чутливих”
товарів подвійного використання
до держав-неучасниць ВД відносно
яких у попередній трирічний період
було відмовлено іншою державоюучасницею
Держекспортконтроль підготував
звіти щодо експорту вихідного або
спеціального
матеріалу,
що
розщеплюється, та обладнання,
зазначеного у Тригерному списку
Комітету Цангера до держав, які не
мають ядерної зброї і не є членами
Договору про нерозповсюдження
ядерної зброї, за 2019 р. (лист до
МЗС від 02.04.2020 № 2078/21-20)

Держекспортконтролем
підготовлено та надіслано до
Держатомрегулювання
для
передачі МАГАТЕ інформації про
експортні поставки узгодженого
устаткування
та
неядерного
матеріалу, наведеного у Додатку II
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неядерного
матеріалу,
наведеного у Додатку II
до
Додаткового
протоколу до Угоди між
Україною та МАГАТЕ

ІІ.2.6

Подання до Міністерства
закордонних
справ
України 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

про
нерозповсюдження
ядерної
зброї,
затвердженого
постановою Кабінету
Міністрів України
від 15.06.2006 № 834;
підпункту “ix” пункту
“а”
статті
2
Додаткового
протоколу
пункт 7 постанови
Кабінету
Міністрів
України
від 07.02.2001 № 109

до Додаткового протоколу до
Угоди між Україною та МАГАТЕ:
вих. від 21.01.2020 № 405/20-20
(за IV квартал 2019 року);
вих. від 21.05.2020 № 2929/21-20
(за I квартал 2020 року);
вих. від 06.07.2020 № 3832/21-20
(за IІ квартал 2020 року);
вих. від 06.10.2020 № 5851/21-20
(за IІІ квартал 2020 року)
протягом року

звіт

Департамент аналітичної і
правової
роботи,
міжвідомчої
та
міжнародної
взаємодії
Департамент
державної
експертизи

Держекспортконтроль підготував
звіти
щодо
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 2019 рік (лист до
МЗС від 06.02.2020 № 811/20-20
для
передачі
Організації
із
заборони хімічної зброї інформації)

Завдання ІІ.3. Інформаційно – аналітичне забезпечення державних органів, що здійснюють формування державної політики у сфері
нерозповсюдження та експортного контролю
ІІ.3.1

ІІ.3.2

Подання до Верховної
Ради
України
погодженого зі Службою
безпеки України звіту
про
загальні
обсяги
експорту
Україною
товарів
військового
призначення
Подання
до
РНБО
звітності про діяльність у
сфері
експортного

Частина
20
п. 3
Положення
про
Держекспортконтроль,
що
затверджене
постановою Кабінету
Міністрів України від
31.03.2015 № 159

протягом року

звіт

Департамент аналітичної і
правової
роботи,
міжвідомчої
та
міжнародної взаємодії

Звіт до Верховної Ради України
надіслано листом від 17.07.2020
№ 189т

Доручення РНБО від
23.04.2015 № 1276/134-14

Щокварталу, до
10-го
числа
місяця

звіти

Департамент аналітичної і
правової
роботи,
міжвідомчої
та

Подано звіти до РНБОУ
за І, ІІ, ІІІ квартали 2020 року
(листи від 09.04.2020 № 81/24-
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ІІ.3.3

ІІ.3.4

контролю (форма № 8
ВТС) та про результати
участі у пленарних та
робочих
засіданнях
органів
міжнародних
режимів
експортного
контролю (форма № 9
ВТС)
Подання
до
Мінекономіки звітів про
результати
діяльності
Державної
служби
експортного контролю
Підготовка
інформаційноаналітичних матеріалів з
питань, що плануються
до розгляду на засіданнях
Міжвідомчої комісії з
політики
військовотехнічного
співробітництва
та
експортного
контролю
(МК ВТС та ЕК)

наступного
звітним
кварталом

за

міжнародної взаємодії

20дск, від 14.07.2020 № 149/2420дск та від 19.10.2020 № 210/2220дск)

Подано звіти до Мінекономіки за
І квартал 2020 року, за І півріччя
2020 року, за 9 місяців 2020 року:
листи від 16.04.2020 № 4106/24-20,
від
24.04.2020
№ 4269/20,
від 16.07.2020 № 4106/24-20 та
від 19.10.2020 № 6137/22-20
Держекспортконтролем
підготовлено та направлено до
РНБО
інформаційно-аналітичні
матеріали з питань, що плануються
до
розгляду
на
засіданнях
Міжвідомчої комісії з політики
військово-технічного
співробітництва та експортного
контролю (листи до РНБО та членів
Міжвідомчої комісії – 17 засилань)

Порядок,
що
затверджений наказом
Мінекономіки
від
23.01.2013 № 61

Щокварталу, до
1 5 - го
числа
місяця
наступного
за
звітним
кварталом

звіти

Департамент аналітичної і
правової
роботи,
міжвідомчої
та
міжнародної взаємодії

Регламент
роботи,
затверджений
рішенням МК ВТС та
ЕК

протягом
року
(згідно з Планом
роботи МК ВТС
та ЕК)

інформаційно-аналітичні
матеріали

Департамент аналітичної і
правової
роботи,
міжвідомчої
та
міжнародної взаємодії

Завдання ІІ.4. Сприяння здійсненню суб’єктами господарювання діяльності, пов’язаної з міжнародними передачами товарів
ІІ.4.1

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
Проведення експертизи у
сфері
державного

Ст. 11,
12
Закону
України
“Про
державний контроль
за
міжнародними
передачами
товарів
військового
призначення
та
подвійного
використання”

протягом року

посвідчення
реєстрацію
та
листи-роз’яснення

Ст. 11,
15
України

протягом року

дозволи,
міжнародні

Закону
“Про

про
(або)

висновки;
імпортні

Департамент
державної
експертизи,
Відділ
правозастосування
і
розслідувань
у
сфері
державного
експортного
контролю,
Департамент
аналітичної
і
правової
роботи, міжвідомчої та
міжнародної взаємодії

За
11
місяців
2020
року
Держекспортконтролем
було
завершено проведення експертизи,
за результатами якої було надано
1825
документів
у
сфері
державного експортного контролю

Департамент
експертизи,

Держекспортконтролем
надано 1302 дозволи

державної
Відділ

було
стосовно
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ІІ.4.3

ІІ.4.4

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
Видача посвідчень про
реєстрацію
та
(або)
листів-роз’яснень до них,
дозвільних
документів
щодо
здійснення
міжнародних
передач
товарів та документів про
гарантії
в
сфері
державного експортного
контролю
Надання
юридичним
особам повноважень на
здійснення
діяльності
щодо
попередньої
ідентифікації товарів у
галузі
державного
експортного контролю

державний контроль
за
міжнародними
передачами
товарів
військового
призначення
та
подвійного
використання”

сертифікати або інші
документи про державні
гарантії

правозастосування
і
розслідувань
у
сфері
державного
експортного
контролю,
Департамент
аналітичної
і
правової
роботи, міжвідомчої та
міжнародної взаємодії

здійснення експорту та імпорту
товарів; 435 висновків щодо
тимчасового
ввезення/вивезення
товарів; 7 висновків на транзит
територією України, 81 МІС

Ст. 11,
30
Закону
України
“Про
державний контроль
за
міжнародними
передачами
товарів
військового
призначення
та
подвійного
використання”

протягом року

посвідчення
про
реєстрацію
та
(або)
листи-роз’яснення,
дозвільні
документи,
документи про гарантії

Відділ
фінансовоекономічної
роботи,
бухгалтерського обліку та
звітності

За 11 місяців 2020 року видано 410
посвідчень
про
реєстрацію
суб’єктів здійснення міжнародних
передач товарів

Ст. 12 Закону України
“Про
державний
контроль
за
міжнародними
передачами
товарів
військового
призначення
та

протягом року

свідоцтво про отримання
повноважень
на
проведення недержавної
експертизи товарів у
галузі
державного
експортного контролю

Департамент аналітичної і
правової
роботи,
міжвідомчої
та
міжнародної взаємодії
Відділ правозастосування і
розслідувань
у
сфері
державного
експортного

За 11 місяців 2020 року проведено 2
засідання Міжвідомчої експертної
комісії при Держекспортконтролі з
питань надання юридичним особам
повноважень
на
здійснення
діяльності
щодо
попередньої
ідентифікації товарів у галузі
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подвійного
використання”

ІІ.4.5

Опрацювання
звітів
суб’єктів
здійснення
міжнародних
передач
товарів про фактично
здійснені
ними
експорт/імпорт товарів та
про підсумки проведення
переговорів

ІІ.4.6

Проведення
державної
атестації (переатестації)
СВФЕК,
створених
суб’єктами
здійснення
міжнародних
передач
товарів

Ст. 22 Закону України
“Про
державний
контроль
за
міжнародними
передачами
товарів
військового
призначення
та
подвійного
використання”
Ст. 14 Закону України
“Про
державний
контроль
за
міжнародними
передачами
товарів
військового
призначення
та
подвійного
використання”

контролю

протягом року

оновлена
відповідна
електронна база даних

Департамент
експертизи

державної

протягом року

свідоцтва про державну
атестацію
СВФЕК,
створеної
суб’єктом
здійснення міжнародних
передач товарів

Департамент аналітичної і
правової
роботи,
міжвідомчої
та
міжнародної взаємодії
Відділ правозастосування і
розслідувань
у
сфері
державного
експортного
контролю

державного експортного контролю
(протоколи від 04.03.2020 № 1, від
23.06.2020 № 2).
З урахуванням рішень Комісії та на
підставі
відповідних
наказів
Держекспортконтролю
надано
повноваження
на
здійснення
діяльності
щодо
попередньої
ідентифікації товарів у галузі
державного експортного контролю
3 юридичним особам
Здійснюється
відповідне
опрацювання звітності. За його
результатами виявлено 42 випадки
порушення встановленого порядку
подання звітності

За
11
місяців
2020
року
Держекспортконтролем проведено:
9 засідань Комісії з державної
атестації (переатестації) системи
внутрішньофірмового експортного
контролю (протоколи засідання
від
30.01.2020
№ 1,
від
04.03.2020
№ 2,
від
31.03.2020
№ 3,
від
29.04.2020
№ 4,
від
18.05.2020
№ 5,
від
23.06.2020
№ 6,
від
09.07.2020
№ 7,
від
17.07.2020
№ 8,
від
05.08.2020
№ 9,
від 15.10.2020 № 10).
З урахуванням рішень Комісії та на
підставі
відповідних
наказів
Держекспортконтролю здійснено
державну
атестацію
систем
внутрішньофірмового експортного
контролю 18 підприємств та
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ІІ.4.7

ІІ.4.8

Підготовка
проєктів
постанов
Кабінету
Міністрів України щодо
надання
суб’єктам
господарювання
повноважень на право
здійснення
експорту,
імпорту
товарів
військового призначення
та товарів, які містять
відомості, що становлять
державну таємницю
Узагальнення інформації
щодо
фактичного
використання дозволів на
здійснення
експорту
послуг
з
повітряних
перевезень
товарів
військового призначення
уповноваженими
суб’єктами
господарювання
–
повітряними
перевізниками та надання
відповідного звіту на
адресу
Державної
авіаційної
служби
України

Ст. 13 Закону України
“Про
державний
контроль
за
міжнародними
передачами
товарів
військового
призначення
та
подвійного
використання”

протягом року

проєкти постанов

Департамент аналітичної і
правової
роботи,
міжвідомчої
та
міжнародної взаємодії
Відділ правозастосування і
розслідувань
у
сфері
державного
експортного
контролю
Сектор юридичної роботи

Указ
Президента
України від 25.12.2003
№ 1488/2003

щомісяця до 5
числа
місяця,
наступного
за
звітним місяцем

звіти щодо фактичного
використання дозволів

Департамент
експертизи

державної

переатестацію
системи
внутрішньофірмового експортного
контролю 3 підприємств
Протягом 11 місяців 2020 року
Держекспортконтролем розроблено
36 проєктів постанов Кабінету
Міністрів України щодо надання
суб’єктам
господарювання
повноважень на право здійснення
експорту,
імпорту
товарів
військового призначення

Надано звіти за січень, лютий,
березень, квітень, травень, червень,
липень, серпень, вересень, жовтень,
листопад, грудень 2020 р. (листи
від
05.02.2020
№ 801/13-20,
від
05.03.2020
№ 1534/13-20,
від
03.04.2020
№ 2137/13-20,
від
05.05.2020
№ 2685/13-20,
від
05.06.2020
№ 3291/13-20,
від
03.07.2020
№ 3801/13-20,
від
05.08.2020
№ 4552/13-20,
від
04.09.2020
№ 5239/13-20,
від
05.10.2020
№ 5823/13-20,
від
05.11.2020
№ 6504/13-20,
від 07.12.2020 № 7200/13-20

Завдання ІІ.5. Удосконалення правозастосування та попередження правопорушень у сфері державного експортного контролю
ІІ.5.1

Ведення
єдиної
електронної
бази
порушників
законодавства у сфері
державного експортного
контролю
та
осіб,
стосовно
яких
застосовані
окремі
категорії
обмежень

Розробляється
за
ініціативою
Держекспортконтролю

протягом року

база даних

Відділ правозастосування і
розслідувань
у
сфері
державного
експортного
контролю
Управління
адміністративної
роботи,
контролю та технічного
забезпечення

Ведеться журнал обліку щодо
вітчизняних
правопорушників
законодавства у сфері державного
експортного контролю
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ІІ.5.2

ІІ.5.3

(санкцій)
Здійснення
контролю
подання
суб’єктами
здійснення міжнародних
передач товарів звітів до
Держекспортконтролю
відповідно до вимог
наказу
Держекспортконтролю
№ 86
від
05.10.2009
(зареєстрований
в
Мін’юсті 28.10.2009 за
№ 994/17010)
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

Ст. 22 Закону України
“Про
державний
контроль
за
міжнародними
передачами
товарів
військового
призначення
та
подвійного
використання”

протягом року

підготовка
інформації
про виявлені порушення
стосовно термінів та
форми подання звітності
суб’єктами
здійснення
міжнародних
передач
товарів

Департамент аналітичної і
правової
роботи,
міжвідомчої
та
міжнародної взаємодії

У постійному режимі здійснюється
перевірка використання товарів у
заявлених цілях шляхом аналізу
звітів та СПД від суб’єктів
здійснення міжнародних передач
товарів

Ст. 24-25
Закону
України
“Про
державний контроль
за
міжнародними
передачами
товарів
військового
призначення
та
подвійного
використання”

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

Відділ правозастосування і
розслідувань
у
сфері
державного
експортного
контролю

За
11
місяців
2020
року
Держекспортконтролем
виявлені
факти
правопорушення,
визначеного абзацами 2 і 8 статті 24
Закону України “Про державний
контроль
за
міжнародними
передачами товарів військового
призначення
та
подвійного
використання”, та винесено 64
постанови про накладення на
суб’єктів здійснення міжнародних
передач товарів штрафів у розмірі
139,2 млн. грн.

Начальник управління міжнародного
співробітництва, аналітичної роботи
та контролю адмінпослуг
____ ___________ 2020 року

Людмила ЧЕЧЕЮК

