
Публічний звіт 

Голови Державної служби експортного контролю України  

за 2020 рік 

Державна служба експортного контролю України (Держекспортконтроль) 

є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у 

сфері державного експортного контролю з метою забезпечення захисту 

національних інтересів України, дотримання нею міжнародних зобов'язань щодо 

нерозповсюдження зброї масового знищення, засобів її доставки, обмеження 

передач звичайних видів озброєння, недопущення використання зазначених 

товарів у терористичних та інших протиправних цілях.  

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 188-р 

Олександра Павліченка призначено Головою Державної служби експортного 

контролю України. 

Діяльність Держекспортконтролю спрямовується і координується 

Кабінетом Міністрів України через Міністра розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України. 

Основні пріоритети діяльності Держекспортконтролю затвердженні 

Міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України: 

- 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; 

- лібералізація умов ведення бізнесу із орієнтацією на європейські 

дерегуляційні механізми. 

На виконання покладених завдань протягом звітного періоду не допущено 

жодного порушення Україною своїх зобов’язань як учасника міжнародних 

режимів експортного контролю. 

Основні підсумки роботи Держекспортконтролю в 2020 році 

Одним з ключових завдань, що реалізуються Держекспортконтролем, є 

надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг у сфері 

державного експортного контролю відповідно до Закону України “Про 

державний контроль за міжнародними передачами товарів військового 

призначення та подвійного використання”, включаючи надання дозволів та 

висновків стосовно можливості здійснення міжнародних передач товарів 

військового призначення, подвійного використання та інших товарів, щодо яких 

відповідно до зазначеного Закону можуть застосовуватися процедури 

державного експортного контролю. 

Загальний документообіг Держекспортконтролю за 2020 рік склав  20,2 тис. 

документів. 

За підсумками розгляду заяв суб’єктів господарювання  в 2020 році було 

надано 2677 документів в сфері державного експортного контролю, у т.ч.: 

- 2139 документів (дозволів, висновків) стосовно можливості здійснення 

міжнародних передач товарів; 
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-  93 міжнародних імпортних сертифікати; 

- 403 документа про реєстрацію суб’єктів здійснення міжнародних 

передач товарів; 

- 40 свідоцтв про державну атестацію системи внутрішньофірмового 

експортного контролю; 

- 2 свідоцтва про отримання повноважень на здійснення діяльності щодо 

попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного 

контролю. 

Міжнародне співробітництво 

Діяльність в міжнародних режимах експортного контролю 

На виконання міжнародних зобов’язань України як учасниці Міжнародного 
режиму Вассенаарська домовленість (ВД) Держекспортконтроль підготував 
для подальшого розміщення в інформаційній системі режиму звіти за ІІ півріччя 
2019 року та І півріччя 2020 року щодо: 

наданих дозволів на експорт окремих категорій звичайних озброєнь  
(у тому числі стрілецької зброї та легких озброєнь), внесених до Списку товарів 
військового призначення ВД, до держав-неучасниць ВД; 

наданих дозволів або здійснених міжнародних передач “чутливих” та “дуже 
чутливих” товарів, внесених до Списку товарів і технологій подвійного 
використання ВД, до держав-неучасниць ВД; 

відмов у наданні дозволів на передачу товарів, внесених до Списку товарів 
і технологій подвійного використання ВД, до держав-неучасниць ВД; 

відмов у наданні дозволів на експорт “чутливих” та “дуже чутливих” 
товарів, внесених до Списку товарів і технологій подвійного використання ВД, 
до держав-неучасниць ВД; 

наданих дозволів на здійснення по суті ідентичних передач “чутливих” та 
“дуже чутливих” товарів, внесених до Списку товарів і технологій подвійного 
використання ВД, до держав-неучасниць ВД, відносно яких у попередній 
трирічний період було відмовлено іншою державою-учасницею. 

У рамках підготовки до засідання Експертної групи ВД (30 березня – 
9 квітня 2020 р., м. Відень, Республіка Австрія) Держекспортконтролем із 
залученням низки профільних вітчизняних виробників підготовлено технічне 
завдання українській делегації щодо внесення змін до Списку товарів і 
технологій подвійного використання та Списку товарів військового 
призначення.  

З метою сприяння активній участі України у заходах, що проводяться  
в рамках міжнародних режимів експортного контролю “Група ядерних 
постачальників” (ГЯП) та “Комітет Цангера” до Додаткового протоколу 
до Угоди між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії 
(МАГАТЕ) про застосування гарантій у зв’язку з Договором про 
нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) Держекспортконтролем підготовлено 
та надіслано до Держатомрегулювання щоквартальну інформацію про експортні 
поставки узгодженого обладнання та неядерного матеріалу, наведеного у 
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Додатку II до Додаткового протоколу. 

Відповідно до зобов’язань України щодо інформування Секретаріату КЦ 
Держекспортконтролеи надано інформацію про експорт 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 ДНЯЗ.  

У рамках забезпечення практичної участі України в ГЯП підготовлено 
пропозиції до технічного завдання українській делегації для участі у 50-му 
засіданні Консультативної групи та 9-му засіданні Групи технічних експертів 
ГЯП (30 березня-2 квітня 2020 р., м. Відень, Республіка Австрія). 

Також здійснювалася робота в рамках міжнародного режиму експортного 
контролю “Австралійська група” (АГ), Конвенції про заборону розробки, 
виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення 
(КХЗ), Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення 
бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї та про її знищення (КБТЗ) 

Відповідно до Положення про порядок підготовки національних декларацій 
згідно з Конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення і 
застосування хімічної зброї та про її знищення, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 07.02.2001 № 109,  Держекспортконтролем 
надано інформацію за 2019 рік щодо здійсненого Україною імпорту/експорту 
хімікатів, які підлягають контролю та звітності згідно з КХЗ . 

В рамках забезпечення практичної участі України в АГ підготовлено 
пропозиції до технічного завдання українській делегації для участі у 
міжсесійному засіданні АГ (5-6 лютого 2020 р., м. Братислава, Словацька 
Республіка).  

На виконання рішень, прийнятих на Пленарних засіданнях ВД, зокрема,  
з метою імплементації положень документу ВД “Елементи експортного 
контролю за переносними зенітно-ракетними комплексами (ПЗРК)”  
Держекспортконтролем розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів 
України “Про внесення змін до Порядку здійснення державного контролю за 
міжнародними передачами товарів військового призначення”. Зазначеним 
проєктом, у тому числі передбачено внесення змін до Списку товарів військового 
призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, 
відповідно до рішень Пленуму, ухвалених у 2016-2019 рр. Станом на кінець 
звітного періоду зазначений проект постанови знаходиться на міжвідомчому 
узгодженні. 

Крім того, на виконання рішень, ухвалених на Пленарних засіданнях ВД 
РКРТ, ГЯП та АГ у 2017-2019 рр., розроблено проєкт постанови  
“Про внесення змін до Порядку здійснення державного контролю за 
міжнародними передачами товарів подвійного використання”, яким зокрема, 
пропонується внести зміни до Єдиного списку товарів подвійного використання. 
Станом на кінець звітного періоду зазначений проект постанови знаходиться на 
міжвідомчому узгодженні. 

Проведені заходи були спрямовані на подальший розвиток двостороннього 
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та багатостороннього співробітництва Держекспортконтролю з державними 
установами та організаціями у сфері експортного контролю.  

На виконання міжнародних зобов’язань України як учасниці ООН  
та ОБСЄ Держекспортконтроль підготував для подальшої передачі до Регістру 
звичайних озброєнь ООН та Секретаріату ОБСЄ звіти за 2019 р. щодо експорту 
та імпорту Україною окремих категорій звичайних озброєнь, а також стрілецької 
зброї та легких озброєнь. Після внесення відповідних відомостей до Регістру 
зазначені звіти розміщено на веб-сайті Держекспортконтролю.  

Одним з пріоритетних напрямів є двостороннє співробітництво. У рамках 
Програми ЄС “Партнер партнеру” з питань контролю за товарами військового 
призначення для держав, які не є членами ЄС, 5-6 лютого 2020 р. Федеральним 
бюро з економічних питань та експортного контролю Німеччини (BAFA) 
проведено ознайомчий візит ЄС з питань контролю за експортом озброєнь 
(м. Братислава, Словацька Республіка), до якого залучено представників 
Держекспортконтролю. Метою заходу було ознайомлення з підготовленим 
експертами ЄС порівняльним аналізом національних підходів до організації 
митних процедур у сфері експортного контролю. Окрема увага була приділена 
питанням оцінки та управління ризиками, а також обміну інформацією та 
поширенню передових практик. 

У рамках Програми ЄС “Партнер партнеру” з питань контролю за товарами 
подвійного використання для держав, які не є членами ЄС, організацією 
“Експертиза Франції” проведено такі заходи, до яких залучено представників 
Держекспортконтролю: 

6-й Літній університет ЄС з питань контролю за стратегічною торгівлею                      
(17-21 серпня 2020 р., у режимі вебінару), метою якого було поглиблене 
ознайомлення його учасників з кращими міжнародними практиками, у тому числі 
ЄС, щодо ефективної реалізації контролю за торгівлею, а саме в частині 
розроблення системи контролю за торгівлею, ролі науково-освітніх закладів  
у розповсюдженні, виявлення потенційно чутливих передач технологій через 
інструмент добування відомостей, митних та правоохоронних аспектів; 

регіональний онлайн семінар “Експортний контроль та науково-освітні 
заклади” (9 грудня 2020 р.), призначений для представників науково-дослідних 
установ, вищих навчальних закладів та ліцензійних органів Білорусії, Грузії  
та України. Метою навчального семінару було підвищення рівня обізнаності 
представників зазначених закладів щодо цілей експортного контролю, 
формування свідомого ставлення до культури безпеки під час проведення 
наукових досліджень і розробок з іноземними установами та здійснення 
міжнародного співробітництва у сфері науки, предметом яких є передача виробів, 
знань (технологій) або програмного забезпечення, чи оприлюднення наукових 
робіт, а також надання сприяння у створенні СВФЕК. 

До зазначеного заходу залучено представників Держекспортконтролю, 
НАН України, Інституту ядерних досліджень НАН України та Національного 
наукового центру “Харківський фізико-технічний інститут”. 

З урахуванням отриманої інформації Держекспортконтролем підготовлено 



5 
 

пропозиції щодо створення СВФЕК в наукових установах України та надіслано 
до НАН України. 

В рамках співпраці Україна – США (Програма з експортного контролю 
та безпеки кордонів – EXBS): 

4-5 лютого 2020 р. у м. Київ проведено Українсько-Американський Діалог 
вищого рівня з питань експортного контролю, метою якого було досягнення 
спільного розуміння ролі ефективної та дієвої системи експортного контролю, 
обговорення викликів (і методів їх врегулювання) і окреслення нових тенденцій, 
а також забезпечення політичної підтримки та виділення державних ресурсів для 
ефективного реформування системи експортного контролю України. 

6 лютого 2020 р. у м. Київ відбулася зустріч представників Програми EXBS 
та Міжнародної програми з питань нерозповсюдження та експортного контролю 
(INECP) Департаменту енергетики США з представниками Мінекономіки та 
Держекспортконтролю з метою обговорення останніх змін у сфері експортного 
контролю, оцінки їх впливу, законодавчих ініціатив, організаційних реформ, 
стану впровадження електронної системи у галузі державного експортного 
контролю, а також пріоритетних напрямів подальшої взаємодії. 

4 березня 2020 р. у м. Київ відбулася зустріч керівництва 
Держекспортконтролю з представниками Програми EXBS з метою обговорення 
пріоритетних напрямів подальшої взаємодії. 

26-27 жовтня 2020 р. проведено віртуальний семінар із запобігання 
нецільового використання чутливих технологій та критично важливих товарів, 
призначений для експертів, представників міжнародних і регіональних 
організацій та промисловості з 35 країн світу. 

Метою заходу було вивчення практичних аспектів експортного контролю 
для попередження нецільових передач та незаявленого використання технологій 
в інтересах розробки ЗМЗ або нарощування військового потенціалу; вивчення 
питання зв’язку прямих іноземних інвестицій та експортного контролю; 
визначення навичок та ресурсів, необхідних для підтримання ефективної 
реалізації контролю за передачами стратегічних товарів, а також механізмів 
аналізу інвестицій на предмет наявності загроз національній безпеці. 

Внесення змін до законодавства 

1. У зв’язку з потребою в удосконаленні національної системи експортного 

контролю, яка викликана реаліями сьогодення, шляхом оптимізації процедур 

державного експортного контролю в цілому, в тому числі задля підвищення 

оперативності прийняття рішень у цій сфері та автоматизації процесів надання 

адміністративних послуг, Держекспортконтролем здійснювалась робота над 

розробкою проекту Закону “Про внесення змін до Закону України “Про 

державний контроль за міжнародними передачами товарів військового 

призначення та подвійного використання”. 

Проектом Закону передбачається викласти у новій редакції Закону України 

“Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового 

призначення та подвійного використання”, структура якого у логічній 
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послідовності містить норми, згруповані у статті з окремих питань, що 

стосуються того або іншого аспекту державного регулювання діяльності, 

пов’язаної з міжнародними передачами товарів, які підлягають державному 

експортному контролю. 

Проектом Закону не передбачається зміна моделі державного регулювання 

зазначеної діяльності, яка на сьогодні є налагодженою та забезпечує здійснення 

державного експортного контролю тією мірою, яка необхідна для досягнення 

його цілей. При цьому передбачається її оптимізація з метою спрощення 

процедур державного контролю для суб’єктів господарювання. 

Водночас, законопроект суттєво конкретизує існуючі процедури 

державного експортного контролю, що здійснюються державою по відношенню 

до міжнародних передач контрольованих товарів і їх кінцевим використанням, 

та акцентує увагу на всіх випадках застосування такого контролю з метою 

запобігання правопорушенням у цій сфері. 

Основними цілями державного регулювання, на досягнення яких 

спрямовується проект Закону, є: 

визначення у Законі платних адміністративних послуг у сфері державного 

експортного контролю, перегляд строків їх надання, конкретизація випадків, у 

яких заяви про отримання адміністративних послуг не підлягають розгляду та 

підстав для відмов у наданні таких послуг; 

визначення основних процедур державного експортного контролю, перелік 

яких на сьогодні не визначений; 

визначення критеріїв для складання списків товарів, міжнародні передачі 

яких підлягають експортному контролю; 

розмежування порядків здійснення державного контролю за міжнародними 

передачами товарів військового призначення та товарів подвійного 

використання; 

визначення випадків та підстав застосування всеохоплюючого контролю 

“catch-all”; 

встановлення Законом розмірів адміністративного збору за надання 

адміністративних послуг у сфері державного експортного контролю, на заміну 

тим, які на сьогодні затверджені постановою Кабінету Міністрів України 

від 13.07.2011 № 746 та з 2011 року залишаються без змін. 

скорочення строків надання адміністративних послуг у сфері державного 

експортного контролю; 

спрощення процедури реєстрації суб’єктів господарювання як суб’єктів 

здійснення міжнародних передач товарів та збільшення строку дії такої 

реєстрації до п’яти років. 

визначення особливих вимог щодо укладання зовнішньоекономічних 

договорів (контрактів) стосовно міжнародних передач товарів, які підлягають 

державному експортному контролю (на сьогодні не визначені); 
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запровадження електронної системи у сфері державного експортного 

контролю, яка дозволить автоматизувати основні процедури контролю та 

надавати адміністративні послуги у цій сфері в електронному вигляді; 

урегулювання питання щодо подання суб’єктами здійснення міжнародних 

передач товарів до Держекспортконтролю звітів про частково здійснені експорт 

або імпорт товарів, а також інформації у разі, якщо за дозволом або документом 

про державні гарантії не було здійснено експорт чи імпорт товару. 

надання можливості державним замовникам з оборонного замовлення, 

отримувати разові та генеральні дозволи для здійснення імпорту, тимчасового 

ввезення, тимчасового вивезення товарів військового призначення та товарів 

подвійного використання. 

Крім того, законопроектом передбачено викладення у новій редакції статті 

2124 Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою визначення 

у ній адміністративних правопорушень у сфері державного експортного 

контролю із Законом України “Про державний контроль за міжнародними 

передачами товарів військового призначення та подвійного використання”, 

в частині визначення правопорушень у сфері державного експортного контролю. 

Розроблений законопроєкт передано до Мінекономіки. 

2. Завершено розробку 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. На засіданні МК ВТС та ЕК 

19.11.2020, проєкт акта підтримано та рекомендовано подати в установленому 

порядку до Кабінету Міністрів України (п. 6.1.1 протоколу № 114). Листом від 

02.12.2020 № 7113/21-20 проєкт акта надіслано до Мінекономіки для внесення 

на розгляд Кабінету Міністрів України. 

Метою прийняття акта є приведення Порядку державного експортного 

контролю за проведенням переговорів, пов’язаних з укладенням 

зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту 

товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2012 

№ 500, у відповідність до законодавства, а також оновлення переліку держав-

учасниць міжнародних режимів експортного контролю та доповнення переліку 

рекомендованих положень для включення до зовнішньоекономічних договорів 

(контрактів) спеціальними гарантіями. 

3. Завершено розробку проєкту 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. 

Проєктом передбачено, зокрема, імплементувати міжнародні зобов’язання 

України, обумовлені участю у міжнародному режимі експортного контролю 

“Вассенаарська домовленість”, а саме рішення, ухвалені державами-учасницями 

режиму на його Пленарних засіданнях у 2016-2019 роках, шляхом внесення змін 
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до Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких 

підлягають державному контролю; імплементувати положення Елементів 

експортного контролю за переносними зенітно-ракетними комплексами (ПЗРК), 

схвалених на Пленарному засіданні міжнародного режиму експортного 

контролю “Вассенаарська домовленість”; визначити механізм “єдиного вікна” та 

оптимізувати здійснення контрольних процедур під час переміщення товарів 

через митний кордон України; спростити ряд процедур для суб’єктів 

господарювання. 

Станом на кінець звітного періоду зазначений проект постанови 
знаходиться на міжвідомчому узгодженні. 

Також завершено розробку проєкту постанови щодо внесення змін 

до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами 

товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 28.01.2004 № 86, яким, зокрема, пропонується внести 

зміни до Єдиного списку товарів подвійного використання відповідно до  

рішень, ухвалених на Пленарних засіданнях ВД РКРТ, ГЯП та АГ у 2017-2019 рр. 

Станом на кінець звітного періоду зазначений проект постанови 
знаходиться на міжвідомчому узгодженні. 

4. Держекспортконтролем розроблено концепції змін до інших 

нормативних актів, що забезпечить оперативну підготовку необхідних проектів 

після ухвалення змін до Закону України “Про державний контроль за 

міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного 

використання” 

5 За результатами опрацювання Держекспортконтролем заяв суб’єктів 

господарювання відповідно до Положення про порядок надання суб’єктам 

зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, 

імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що 

становлять державну таємницю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 08.06.1998 № 838, Кабінетом Міністрів України в 2020 році були 

надані повноваження ТОВ “Укроп.”, ДП “Луцький ремонтний завод “Мотор”, 

ТОВ “НВК “Техімпекс”, ПрАТ “Авіакомпанія Константа”, ДП “Новатор”, 

Казенне підприємство “НВК Іскра”, ДП “Авіакон”, ТОВ “Трител”. 

Двом підприємствам надано додаткові повноваження (розширено 

номенклатуру товарних позицій) – ТОВ “Українська бронетехніка”, ТОВ 

“Радіонікс” 

Також Держекспортконтролем розроблено проект постанови Кабінету 

Міністрів України “Про надання державним замовникам у сфері оборони 

повноважень на право здійснення імпорту товарів військового призначення та 

товарів, які містять відомості що становлять державну таємницю”, яким 

передбачається надання відповідних повноважень Міністерству оборони 

України. 

Усього в 2020 році на підставі відповідних заяв суб’єктів господарювання, 

які надійшли до Держекспортконтролю в установленому порядку, розроблено 27 
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проєктів постанов Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України від 12.07.1999 № 1228 “Про надання суб’єктам 

господарювання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів 

військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять 

державну таємницю”. 

Підвищення прозорості та оперативності надання адміністративних 

послуг у сфері експортного контролю  

Не зважаючи на ускладнення умов роботи, пов’язане із епідемією COVID-

19 Держекспортконтроль не зупиняв свою діяльність жодного дня. Всі питання 

надання адміністративних послуг в сфері експортного контролю вирішувалися в 

терміни, визначені законодавством. 

Пріоритетну увагу приділялося забезпеченню потреб Міністерства оборони 

України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної 

прикордонної служби України. 

З боку Держекспортконтролю в поточному році було впроваджено ряд 

кроків, спрямованих на подальшу оптимізацію процедур та скорочення термінів 

розгляду заяв: 

впроваджено систему внутрішнього контролю в Держекспортконтролі. 

Визначено ліміти часу (погодинно) на кожну ітерацію розгляду картки та 

здійснюється контроль їх дотримання. Будь-яка необґрунтована затримка 

розгляду картки виключається; 

внесено зміни до регламенту роботи Міжвідомчої комісії з політики ВТС та 

експортного контролю (МК ВТС та ЕК) в частині чіткого визначення випадків, 

що потребують або не потребують розгляду Комісією. А також щодо наявності 

чітких підстав для комісійного розгляду картки; 

з урахуванням пропозицій Держекспортконтролю внесені зміни до Указу 

Президента України від 05.03.2020 № 180, що регламентує діяльність МК ВТС 

та ЕК в частині процедури прийняття рішень, з метою зменшення кількості 

випадків перенесення розгляду заяв Комісією.  

Створення електронної системи надання адміністративних послуг у 

сфері експортного контролю 

Впровадження зазначеної системи є ключовим фактором оновлення та 

підвищення прозорості і оперативності діяльності системи експортного 

контролю України. 

Перевагами зазначеної системи насамперед є:  

здійснення оперативного обміну даними між органами виконавчої влади у 

процесі прийняття рішень щодо можливості надання дозвільних документів та 

суб’єктами господарювання, що отримують адміністративні послуги в цій сфері;  

легкий та зрозумілий доступ суб’єктів господарювання до системи з метою 

подання електронної заяви, запиту або вивчення інформаційних матеріалів у 

сфері експортного контролю; 
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прискорення здійснення ліцензійних процедур за рахунок їх повної 

автоматизації; 

зниження витрат на забезпечення ліцензійних процесів (економія 

бюджетних коштів); 

встановлення постійного зв’язку з митними органами, що є важливим з 

точки зору попередження правопорушень у сфері експортного контролю;  

автоматизація механізму контролю звітування;  

створення та підтримання бази даних учасників міжнародних передач, 

результатів ідентифікації товарів, архіву дозвільних документів тощо.  

Станом на кінець 2020 року завершено роботи зі створення інформаційно-

телекомунікаційної системи, розроблені та виконані технічне завдання та техно-

робочий проєкт на систему, здійснено її технічний опис, підготовлено посібники 

користувачів та адміністраторів, розроблені модулі взаємодії з державними 

системами та реєстрами, проведено їх тестування, навчання співробітників 

Держекспортконтролю по роботі з ними, ІТС ЕК введено в тестову експлуатацію. 

Затверджено План введення інформаційно-телекомунікаційної системи 

«Електронна система у сфері експортного контролю» в промислову 

експлуатацію з кінцевим терміном до кінця 2021 року. 

Згідно із наявними розрахунками, створення електронної системи надання 

адміністративних послуг у сфері експортного контролю дозволить скоротити 

середній  строк розгляду звернень заявників у двічі. 

Протягом звітного періоду проводилась робота щодо розробки, тестування 

та введення в експлуатацію нового офіційного веб-сайту Держекспортконтролю. 

З 05.01.2021 року вказаний новий сайт введено в тестову експлуатацію як 

основний та розміщено за адресою: www.dsecu.gov.ua.  

Запуск оновленого веб-сайту надав Держекспортконтролю можливість на 

сучасній платформі програмного забезпечення створити інформаційний ресурс, 

який сприятиме прозорості та покращенню інформування громадськості про 

діяльність Держекспортконтролю, провадженню електронного врядування в 

Україні. На веб-сайті створено нові модулі-сервіси, які дозволять забезпечити: 

пошук товарів за контрольними списками (національними та 

міжнародними); 

визначення особливостей переміщення товарів подвійного використання; 

допомогу у заповненні основних форм; 

особистий кабінет користувача; 

інформаційні розсилки; 

звернення громадян анонімно в рамках боротьби з корупцією; 

мобільну версію сайту та ін.  

http://www.dsecu.gov.ua/
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Також новий веб-сайт адаптовано до потреб користувачів з вадами зору та 

слуху. 

Робота з громадськістю 

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” 

Держекспортконтролем протягом 2020 року задоволено 42 запити, що 

надходили на адресу Держекспортконтролю, крім того в межах компетенції, 

враховуючи Закон України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, 

опрацьовано 23 адвокатських запити. 

Протягом 2020 року Держекспортконтролем задоволено 594 звернень 

громадян, 493 з яких отримано шляхом телефонного зв’язку та було проведено 

11 тематичних “гарячих” телефонних ліній та 17 тематичних інтернет-

конференцій. 

Боротьба із корупцією 

На виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» 

комісією Держекспортконтролю з оцінки корупційних ризиків, із залученням 

громадськості та суб‘єктів здійснення міжнародних передач товарів військового 

призначення та подвійного використання, проведено виявлення, ідентифікацію 

та оцінку корупційних ризиків у діяльності Держекспортконтролю. За 

результатами підготовлено Антикорупційну програму Державної служби 

експортного контролю України на 2020-2021 роки, яку затверджено наказом від 

21.04.2020 № 28 та погоджено наказом Національного агентства з питань 

запобігання корупції від 23.06.2020 №271/20. 

Крім того, в 2020 році в Держекспортконтролі створено та забезпечено 

функціонування через офіційний веб-сайт, засіб електронного зв’язку, 

спеціальну міську та внутрішньовідомчу телефонні лінії внутрішні та регулярні 

канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень. 

Дотримання законності у сфері державного експортного контролю  

Протягом 2020 року винесено 66 постанов про накладення на суб’єктів 

здійснення міжнародних передач товарів штрафів на загальну суму  

780,8 млн грн. (у 2019 році – 9,7 млн грн.). 

Фінансування 

Відповідно до затверджених кошторисних призначень на 2020 рік 

Держекспортконтролю за бюджетною програмою 1208010 “Керівництво та 

управління у сфері експортного контролю” передбачено кошти в сумі 

24864,6 тис. грн., що на 3258,3 тис. грн. більше асигнувань  

за відповідний період 2019 року.  

Касові видатки установи за 2020 рік становили 23319,7 тис. грн., з них: 

оплата праці – 20249,8 тис. грн. (у т.ч. 16565,7 тис. грн. – заробітна плата, 

3684,1 тис. грн. – нарахування на оплату праці). 
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Сума фактичних надходжень до державного (місцевого) бюджету за кодом 

класифікації бюджету 220125 в якості плати за надані адміністративні послуги 

за 2020 рік – 4086,6 тис. грн. 

Організаційна інформація 

За результатами проведення функціонального обстеження опрацьовані 

пропозиції щодо перегляду структури Держекспортконтролю з метою усунення 

дублювання функцій з правових питань та оптимізації структурних підрозділів, 

акумулювання функцій та фахівців з правових питань в одному структурному 

підрозділі, що сприятиме оперативному, досконалому та фаховому виконанню 

завдань державного органу, а також забезпечення виконання функцій з питань 

цифрового розвитку, цифрових трансформацій, цифровізації. 

Затверджено нову структуру Держекспортконтролю (09.07.2020) за 

погодженням з Міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України, яка введена в дію з 01.09.2020. 

В структурі Держекспортконтролю 2 департаменти, 2 управління, 1 

самостійний відділ та 3 самостійних сектори. 

Гранична чисельність Держекспортконтролю – 79 працівників.  

Чисельність фактично працюючих на кінець грудня 2020 року – 64.  

З них обіймають посади державних службовців категорії А – 2 особи, 

категорії Б – 17 осіб, категорії В – 45 осіб. 

Протягом 2020 року призначено 18 осіб (за конкурсом – 7, за переведенням 

– 2, за добором на період карантину – 9). Звільнено 18 осіб (за переведенням – 7, 

за скороченням посад – 5, із зміною істотних умов державної служби – 1, за 

угодою сторін – 2 ). Вакантними залишається 15 посад, у т.ч. категорії “А” – 2, 

категорії “Б” – 4, категорії “В” – 9.  

В Держекспортконтролі в 2020 році проведено в установленому порядку 

(з оприлюдненням інформації на Єдиному порталі вакансій державної служби 

НАДС) 2 конкурси та 13 доборів. У переважній більшості  

(80 відсотків) конкурсів (доборів) кількість претендентів на одну посаду 

перевищувала 20 чол. 

Затверджено Стратегію управління персоналом Держекспортконтролю, яка, 

зокрема, містить стратегічні цілі, брендинг центрального органу виконавчої 

влади, механізм реалізації цієї стратегії та її моніторинг. Сектором управління 

персоналом та керівниками структурних підрозділів забезпечується реалізація та 

моніторинг Стратегії управління персоналом Держекспортконтролю. 


