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ФОРМА 

для надання звітної інформації про виконання антикорупційної програми на 2018-2019 р.р. та реалізації визначених у ній заходів 

Державної служби експортного контролю України 
(найменування органу) 

 

№п/п Найменування заходу, зазначеного у 

антикорупційній програмі 

Строк виконання заходу Відповідальні за 

виконання 

Стан виконання 

1 Заходи із реалізації засад відомчої політики із запобігання і виявлення корупції (відповідно до Державної програми щодо реалізації засад 

державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2018-2020 роки) 

2 Заходи з усунення виявлених корупційних ризиків 

2.1 У ході підготовки та внесення змін 

до Тимчасової інструкції про 

порядок взаємодії структурних 

підрозділів Держекспортконтролю 

України під час розгляду заяв 

суб‘єктів зовнішньоекономічної 

діяльності щодо реєстрації  як 

суб‘єктів здійснення міжнародних 

передач товарів, отримання 

дозвільних документів, документів 

про гарантії та інших документів, 

що надаються 

Держекспортконтролем України, 

затвердженої наказом 

№ 95 від 26.06.2007р. (далі – 

Тимчасова інструкція), а також 

положень про структурні 

підрозділи Служби, розробити 

детальні алгоритми реалізації 

функцій та завдань 

Держекспортконтролю, за 

результатами здійснити комісійне 

визначення ризиків в зазначених 

алгоритмах за кожним з напрямків 

функціонування 

Держекспортконтролю; у разі 

Внесення змін до 

Тимчасової інструкції - 

грудень 2018р. Аналіз 

алгоритмів діяльності, 

визначення 

корупційних ризиків та 

поточна доповідь 

результатів щомісяця 

та при проведенні 

аудиту 

Заступник Директора 

Департаменту 

аналітичної та 

правової роботи, 

міжвідомчої та 

міжнародної взаємодії 

– начальник відділу 

підготовки 

протокольних рішень, 

дозвільних документів 

та зведених даних 

Рудобаба П.О. 

Суб’єкти 

внутрішнього 

контролю, постійно 

діюча комісія з оцінки 

корупційних ризиків, 

головний спеціаліст з 

питань внутрішнього 

аудиту Афонін О.В., 

головний спеціаліст з 

питань запобігання 

корупції Ніфантов 

Ю.М. 

(95%) Комісією, призначеною т.в.о. Голови 

Держекспортконтролю, за участю головного спеціаліста з 

питань запобігання та виявлення корупції, розроблено 

нову редакцію Тимчасової інструкції про порядок 

взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю 

України під час розгляду заяв суб‘єктів 

зовнішньоекономічної діяльності щодо реєстрації  як 

суб‘єктів здійснення міжнародних передач товарів, 

отримання дозвільних документів, документів про 

гарантії та інших документів, що надаються 

Держекспортконтролем України, затвердженої наказом 

від 26.06.2007 № 95, в якій чітко визначено алгоритм 

реалізації функцій та завдань Держекспортконтролю, 

контролю за їх здійсненням. Завершується узгодження 

Проекту керівниками структурних підрозділів 

Держекспортконтрою.   

В рамках опрацювання оновленого наказу передбачено 

впровадження спеціально визначеного механізму 

здійснення внутрішнього контролю стосовно реалізації 

основного завдання Держекспортконтролю: надання 

адміністративних послуг в сфері державного експортного 

контролю. 

Наразі наказом від 10.04.2019  

№ 26 “Про внесення змін до додатків наказу 

Держекспортконтролю України від 26.06.2007 №95” 

внесені зміни до Тимчасової інструкції, що чітко 
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виявлення ризиків – їх 

ідентифікацію, оцінку та усунення 

у ході виконання Антикорупційної 

програми 

регламентують порядок розгляду заяв щодо атестації 

(переатестації) СВФЕК та оримання повноважень на 

здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації 

товарів у галузі державного експортного контролю. З 

метою оптимізації процедури опрацювання структурними 

підрозділами Держекспортконтролю заяв та документів, 

пов‘язаних з наданням суб‘єктам господарювання 

повноважень на право здійснення експорту, імпорту 

товарів військового призначення та товарів, які містять 

відомості, що становлять державну таємницю, прийнято 

наказ Держекспортконтролю від 16.07.2019 № 65 "Про 

вдосконалення взаємодії між структурними підрозділами 

Держекспортконтролю", яким внесено відповідні зміни 

вказаної Тимчасової інструкції. 

Виявлені ризики в діяльності Держекспортконтролю 

фіксуються у протоколах апаратних нарад у т.в.о. Голови 

Служби, визначаються шляхи та терміни їх локалізації, 

відповідальні за виконання особи.  

За результатами аналізу виявлених ризиків та 

ефективності реалізації функцій Держекспортконтролю 

розроблено та затверджено наказом 

Держекспортконтролю від 08.06.2018 № 25 нові 

положення про сектор роботи з персоналом та відділ 

документообігу і контролю управління адміністративної 

роботи, контролю та технічного забезпечення. Наказом 

від 19.09.2019 № 98 внесені зміни до положення про 

сектор роботи з персоналом. Розроблено та закріплено 

наказом від 11.02.2019 № 14 нову редакцію Порядку 

проведення  внутрішнього аудиту в 

Держекспортконтролі. 

Наказом Держекспортконтролю від 05.06.2019 № 46 

затверджено «Інструкцію з організації внутрішнього 

контролю в Державній службі експортного контролю 

України». Одним із розділів цього наказу є оцінка та 

ідентифікація ризикиів, порядок їх обліку та розробки 

заходів з іїх упередження.  
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2.2 Проведення аудиту у складі комісії 

з залученням головного 

спеціаліста з питань запобігання 

корупції, контроль за здійсненням 

аудиторських перевірок 

безпосередньо Головою Служби 

шляхом періодичної йому доповіді 

щодо ходу виконання плану 

перевірки 

 

Під час перевірок Головний спеціаліст з 

питань внутрішнього 

аудиту Афонін О.В., 

головний спеціаліст з 

питань запобігання 

корупції Ніфантов 

Ю.М. 

(100%) У складі комісії (з залученням головного 

спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції) 

проведено 5 (п‘ять) планових внутрішніх аудити 

відповідності діяльності Держекспортконтролю вимогам 

законодавства за темами:  

- «Відповідність діяльності сектору по роботі з 

персоналом вимогам законодавства» (наказ 

Держекспортконтролю від 08.02.2018 № 5); 

- «Обгрунтованість проведених закупівель 

Держекспортконтролем» (наказ Держекспортконтролю 

від 20.04.2018 № 17); 

- «Організація інформаційної роботи та зв‘язків з 

громадськістю та ЗМІ у Держекспортконтролі» (наказ 

Держекспортконтролю від 12.10.2018 № 43); 

- «Організація опрацювання виявлених порушень вимог 

законодавства у галузі державного експортного 

контролю» (наказ Держекспортконтролю від 17.04.2019 

№ 31); 

- «Оцінка стану контролю за збереженням матеріальних 

цінностей в Держекспортконтролі» (наказ 

Держекспортконтролю від 12.09.2019 № 93). 

Виявлені недоліки та ризики у діяльності 

Держекспортконтролю, заходи щодо їх усунення, 

відповідальні особи та терміни виконання зафіксовані у 

звітах. Контроль за проведенням аудиторських перевірок, 

виконанням заходів щодо усунення виявлених недоліків 

та локалізації ризиків здійснюється безпосередньо т.в.о. 

Голови Служби. 

З метою забезпечення безумовного виконання вимог 

нормативно-правових актів в сфері визначення 

повноважень та порядку діяльності центральних органів 

виконавчої влади України, чіткої організації діяльності, 

збереження та раціонального використання державного 

майна, підвищення рівня трудової та виконавської 

дисципліни в підрозділах, наказом Держекспортконтролю 

від 22.01.2019 № 5 визначено співробітника, 
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відповідального за організацію та проведення 

внутрішнього аудиту. Розроблено та закріплено наказом 

від 11.02.2019 № 14 нову редакцію Порядку проведення  

внутрішнього аудиту в Держекспортконтролі. 

Розроблено та затвердженно в.о. Голови 

Держекспортконтрролю стратегічний план  

(від  12.02.2019) діяльності з внутрішнього аудиту на 

2019-2021 р.р. та операційний план (від 11.02.2019) 

діяльності Держекспортконтролю з внутрішнього аудиту 

на 2019 рік (з залученням головного спеціаліста з питань 

запобігання та виявлення корупції). 

Наказом Держекспортконтролю від 05.06.2019 № 46 

затверджено Інструкцію з організації внутрішнього 

контролю в Державній службі експортного контролю 

України.  

2.3 Відпрацювати та нормативно 

закріпити порядок комісійного 

визначення організаційної 

структури Держекспортконтролю 

на підставі опису процесів, 

визначення трудовитрат та 

оптимізації функцій. Забезпечити 

виконання вказаного порядку 

Відпрацювання 

порядку – листопад 

2018р. 

При підготовці 

пропозицій щодо змін 

організаційної 

структури 

Держекспортконтролю. 

Аналіз та поточна 

доповідь результатів – 

кожен квартал. 

Завідувач сектором по 

роботі з персоналом 

Півненко О.О., 

головний спеціаліст з 

питань внутрішнього 

аудиту Афонін О.В., 

керівники самостійних 

структурних 

підрозділів 

 

(100%) У розробці змін організаційно-штатної структури 

Держекспортконтролю бере участь комісія з оцінки 

корупційних ризиків. 

З урахуванням результатів внутрішніх аудиторських 

перевірок (всього - 5), на підставі опису процесів, 

визначення трудовитрат та оптимізації функцій, з метою 

упорядкування та приведення структури 

Держекспортконтролю у відповідність до норм 

законодавства, забезпечення належного виконання 

завдань, покладених на Держекспортконтроль: 

1. Внесено зміни до Положень: 

про департамент державної експертизи та його 

структурні підрозділи (наказ Держекспортконтролю від 

13.06.2019 № 54; 

про відділ нормативно-правової роботи Департаменту 

аналітичної і правової роботи, міжвідомчої та 

міжнародної взаємедії (наказ Держекспортконтролю від 

02.08.2019 №71); 

про відділ підготовки проткольних рішень, дозвільних 

документів та зведених даних Департаменту аналітичної і 

правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємедії 
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(наказ Держекспортконтролю від 05.03.2019 № 20); 

про сектор юридичної роботи (наказ 

Держекспортконтролю від17.12.2019 № 126); 

про сектор управління персоналом (наказ 

Держекспортконтролю від 19.09.2019 № 98); 

2. Розроблено та направлено на погодження до 

Мінекономікиі проект оновленої структури 

Держекспортконтролю (від 26.09.2018  

№ 3526/80-18, від 17.07.2019 № 2824/80-19, від 12.09.2019 

№ 3885/80-19).  

З метою приведення до законодавчих норм  та усунення 

ризиків розроблено та затверджено наказом 

Держекспортконтролю від 08.06.2018 № 25 нові 

положення про сектор роботи з персоналом та відділ 

документообігу і контролю управління адміністративної 

роботи, контролю та технічного забезпечення.  

Внесено зміни до розподілу обовязків між заступниками 

Голови Держекспортконтролю (наказ вівд 04.10.2019 

№ 109.) 

2.4 Удосконалення регулювання та 

контролю на всіх стадіях 

прийняття рішень при розгляді 

заяв суб‘єктів господарювання у 

кожному з причетних до цього 

підрозділів шляхом розробки та 

внесення змін до Тимчасової 

інструкції. Забезпечення їх 

виконання. Впровадження 

окремого поточного контролю 

(шляхом покладення обов‘язків на 

відповідного співробітника) за 

термінами та порядком розгляду 

вказаних заяв у структурних 

підрозділах та відповідної доповіді 

керівництву 

Держекспортконтролю за його 

Внесення змін до 

Тимчасової інструкції - 

грудень 2018р. 

Забезпечення 

виконання - протягом 

контрольного періоду. 

Аналіз та поточна 

доповідь результатів – 

кожен місяць. 

Директор 

Департаменту 

державної експертизи 

Лівчин Ю.В. та 

керівники 

структурних 

підрозділів 

Департаменту. 

Директор 

Департаменту 

аналітичної та 

правової роботи, 

міжвідомчої та 

міжнародної взаємодії 

Чечеюк Л.В.  

Начальник відділу 

правозастосування і 

(95%) Затверджено наказ Держекспортконтролю «Про 

затвердження Інструкції з організації внутрішнього 

контролю в Державній службі експортного контролю 

України» від 05.06.2019 № 46. З урахуванням вимог 

постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.2013  

№ 44 «Про затвердження вимог до підготовки 

технологічної картки адіністративної послуги» 

розроблено нову редакцію Тимчасової інструкції про 

порядок взаємодії структурних підрозділів 

Держекспортконтролю України під час розгляду заяв 

суб‘єктів зовнішньоекономічної діяльності щодо 

реєстрації  як суб‘єктів здійснення міжнародних передач 

товарів, отримання дозвільних документів, документів 

про гарантії та інших документів, що надаються 

Держекспортконтролем України, затвердженої наказом  

від 26.06.2007 № 95, в якій чітко визначено алгоритм 

реалізації функцій та завдань Держекспортконтролю, 
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результатами.   

Запровадження всеохоплюючої 

системи електронного 

ліцензування 

розслідувань у сфері 

державного 

експортного контролю 

Шмельов В.Г. 

Начальник управління 

адміністративної 

роботи, контролю та 

технічного 

забезпечення Тищенко 

Г.В. 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання 

корупції Ніфантов 

Ю.М. 

контролю за їх здійсненням. Завершується узгодження 

Проекту керівниками структурних підрозділів 

Держекспортконтрою.   

У Департаменті державної експертизи та Департаменті 

аналітичної і правової роботи, міжвідомчої та 

міжнародної взаємодії  контроль за розглядом заяв 

суб‘єктів господарювання здійснюється керівниками 

структурних підрозділів, що закріплено у положеннях 

про відповідні структурні підрозділи. 

У відділі правозастосування  і розслідувань у сфері 

державного експортного контролю моніторинг  термінів 

та порядку розгляду заяв суб‘єктів господарювання окрім 

керівника відділу покладено на відповідного 

співробітника відділу. 

Відділом підготовки протокольних рішень, дозвільних 

документів та зведених даних  Департаменту аналітичної 

та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії 

періодично здійснюється аналіз термінів розгляду всіх 

заяв суб‘єктів господарювання, які надійшли до 

Держекспортконтрою, результати доповідаються 

безпосередньо В.о. Голови Служби. 

В рамках програми надання технічної допомоги з метою 

посилення експортного контролю України та протидії 

розповсюдженню зброї масового знищення за підтримки 

Уряду США спільно з естонською IT-компанією 

Держекспортконтроль у лютому 2019 року  отримав 

програмний продукт “Електронна система у сфері 

державного експортного контролю” з відкритим кодом, 

для подальшої її доопрацювання та введення в дослідну 

експлуатацію. За допомогою зазначеної програми всі 

адміністративні послуги Держекспортконтролю будуть 

надаватися в електронному вигляді. 

Держекспортконтроль спільно з Державною службою 

спеціального зв’язку та захисту інформації України 

вивчає питання забезпечення захисту інформації під час 

оперування системою. Наразі відбуваються консультації, 
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навчання та тестування системи. Проведено кілька етапів 

навчань для представників державних органів України, 

що входять до системи державного експортного 

контролю, та суб’єктів господарювання для подальшого 

доопрацювання програми «Stratlink» та її введення в 

дослідну експлуатацію. 
В той же час, для функціонування даної програми існує 
необхідність створення комплексної системи захисту 
інформації (КСЗІ). З метою фінансування створення КСЗІ 
Держекспортконтролем надіслано лист Міністерству 
фінансів України від 06.12.2018 № 4510/70-18. Згідно 
із попередніми розрахунками, вартість створення КСЗІ 
складає 2,72 млн. грн. Також існує необхідність 
у створенні модулю автоідентифікації користувачів 
та взаємодії з державними інформаційними ресурсами, 
що оцінюється у 1 млн. грн. 
Держекспортконтролем було надіслано листа щодо 
виділення фінансування на зазначені потреби 
до Державного агентства з питань електронного 
урядування України від 01.02.2019 № 464/72-19, 
Мінцифри від 09.10.2019 №4512/24-19, від 29.10.2019 
№4837/50-19, Мінекономіки від 26.04.2019 №1705/70-19, 
від 30.09.2019 №4322/20-19, від 04.10.2019 №4422/50-19. 
В рамках нормативно-правового унормування 

функціонування електронної системи у галузі державного 

експортного контролю розроблено проект Закону 

України «Про внесення змін до Закону України «Про 

державний контроль за міжнародними передачами 

товарів військового призначення та подвійного 

використання». Законопроектом пропонується доповнити 

Закон новою статтею 111, якою визначити, що засобом 

взаємодії суб’єктів здійснення міжнародних передач 

товарів з центральним органом виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері державного 

експортного контролю, під час проведення експертизи та 

надання адміністративних послуг у сфері державного 

експортного контролю є електронна система у сфері 

державного експортного контролю. Зазначений 



8 
 

 

законопроект було надіслано на погодження до 

Мінекономрозвитку листом Держекспортконтролю 

від 14.01.2019 № 166/23-19. З урахуванням зауважень і 

пропозицій Мінекономрозвитку, наданих листом 

від 25.02.2019 № 2733-03/8402-03, 

Держекспортконтролем підготовлено доопрацьовані 

пропозиції щодо внесення змін до зазначеного Закону 

(лист на Мінекономрозвитку від 28.05.2019 № 2100/23-

19). 

За результатами робочої наради, яка відбулась 25.06.2019, 

Держекспортконтролем було завершено доопрацювання 

законопроекту та надіслано його до Мінекономрозвитку 

для погодження (листом від 20.08.2019 № 3470/23-19). 

Після зміни склалу Кабінету Міністрів України та 

керівництва Держекспортконтролю проект Закону було 

повернуто Міністерством розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства листом від 16.09.2019 № 2733-

03/38079-03 для візування новопризначеним 

керівництвом. Станом на 31.12.2019 законопроект 

доопрацьовується з урахуванням пропозицій 

новопризначеного керівництва Держекспортконтролю. 

Планом роботи Держекспортконтролю на 2020 рік 

передбачено доопрацювання проекту Закону України та 

надсилання його в установленому порядку до 

Міекономіки у двотижневий строк після завершення всіх 

необхідних узгоджувальних заходів (у тому числі з ДРС, 

Мін’юстом, Міжвідомчою Комісією з політики ВТС та ЕК).   

Розпорядженням КМУ від 26.06.2019 № 455-р виділено 

бюджетні призначення. для розробки модуля 

забезпечення взаємодії інформаційно-телекомунікаційної 

системи експортного контролю з інтегрованою системою 

електронної ідентифікації в Держекспортконтролі. які так 

і не були передані Держекспортконтролю. 

2.5 Нормативно закріпити шляхом 

внесення змін до Тимчасової 

інструкції та забезпечити  

Нормативне 

закріплення – грудень 

2018 р. Забезпечення 

Директор 

Департаменту 

аналітичної та 

(100%) Наказом від 10.04.2019 № 26 “Про внесення змін 

до додатків наказу Держекспортконтролю України від 

26.06.2007 № 95” внесені зміни до Тимчасової інструкції 
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контроль за розглядом заяв 

суб‘єктів здійснення міжнародних 

передач товарів щодо оформлення 

свідоцтв про державну атестацію 

СВФЕК, у тому числі - шляхом 

періодичного звітування стосовно 

відповідності наданих документів 

вимогам чинного законодавства, 

розгляду у взаємодії із задіяними 

підрозділами 

Держекспортконтролю, прийняття 

рішення у складі Комісії з 

державної атестації СВФЕК 

виконання - протягом 

контрольного періоду. 

Аналіз та поточна 

доповідь результатів – 

кожен місяць. 

правової роботи, 

міжвідомчої та 

міжнародної взаємодії 

Чечеюк Л.В.  

 

Начальник відділу з 

прогнозно-аналітичної 

роботи, організації 

СВФЕК, забезпечення 

зв’язків з 

громадськістю і ЗМІ 

Крива В.В. 

про порядок взаємодії структурних підрозділів 

Держекспортконтролю України під час розгляду заяв 

суб‘єктів зовнішньоекономічної діяльності щодо 

реєстрації  як суб‘єктів здійснення міжнародних передач 

товарів, отримання дозвільних документів, документів 

про гарантії та інших документів, що надаються 

Держекспортконтролем України. Наказом закріплено 

чіткий алгоритм розгляду заяв суб‘єктів здійснення 

міжнародних передач товарів щодо 

атестації/переатестації СВФЕК, порядок контролю за 

вказаним процесом. 

Рішення щодо атестації/переатестації СВФЕК 

приймаються виключно за результатами засідань Комісії 

з державної атестації (переатестації) СВФЕК, до складу 

якої входять представники центральних органів 

виконавчої влади, правоохоронних та розвідувальних 

органів, задіяних у здійсненні заходів у сфері державного 

експортного контпролю. За час дії Антикорупційної 

програми – 19 протоколів засідань вказаної комісії, на 

яких розглянуто 71 звернень суб‘єктів здійснення 

міжнародних передач ТВП та ТПВ. 

2.6 Нормативно закріпити шляхом 

внесення змін до постанов КМУ 

від 08.06.1998 № 838 та від 

12.07.1999 № 1228    загальні 

вимоги та заходи контролю за 

розглядом заяв суб‘єктів 

здійснення міжнародних передач 

товарів щодо надання суб’єкту 

зовнішньоекономічної діяльності 

повноважень на право здійснення 

експорту, імпорту товарів 

військового призначення та 

товарів, які містять відомості, що 

становлять державну таємницю, а 

також забезпечити контроль 

Протягом 

контрольного періоду. 

Аналіз та поточна 

доповідь результатів – 

кожен квартал. 

Директор 

Департаменту 

аналітичної та 

правової роботи, 

міжвідомчої та 

міжнародної взаємодії 

Чечеюк Л.В.  

 

Начальник відділу з 

прогнозно-аналітичної 

роботи, організації 

СВФЕК, забезпечення 

зв’язків з 

громадськістю і ЗМІ 

Крива В.В. 

(100%) Мінекономрозвитку за ініціативою та участю 

Держекспортконтролю розроблено проект постанови 

Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 

постанов Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 р. 

№ 838 і від 12 липня 1999 р. № 1228». Зазначені зміни 

закріпленні шляхом прийняття постанови Кабінету 

Міністрів України від 29.08.2018 № 805. Постановою 

визначено загальні вимоги та заходи контролю за 

розглядом заяв суб‘єктів здійснення міжнародних 

передач товарів щодо надання суб’єкту 

зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право 

здійснення експорту, імпорту товарів військового 

призначення та товарів, які містять відомості, що 

становлять державну таємницю. Рішення щодо 

отримання суб’єктами відповідних повноважень 
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шляхом періодичного звітування 

стосовно відповідності вимогам 

чинного законодавства, розгляду у 

взаємодії із задіяними 

підрозділами 

Держекспортконтролю, 

міжвідомче погодження 

прийнятих рішень, розгляд 

узагальнених матеріалів 

Міжвідомчою комісією з політики 

військово-технічного 

співробітництва та експортного 

контролю при РНБО України 

приймається за результатами спільного розгляду 

задіяними структурними підрозділами матеріалів та при 

наявності СВФЕК, створеного за рішенням Комісії з 

державної атестації (переатестації) СВФЕК, до складу 

якої входять представники центральних органів 

виконавчої влади, правоохоронних та розвідувальних 

органів, задіяних у здійсненні заходів у сфері державного 

експортного контролю.  

Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 

від 12.07.1999 № 1228 щодо надання відповідним 

суб’єктам господарювання повноважень на право 

здійснення експорту, імпорту товарів військового 

призначення та товарів, які містять відомості, що 

становлять державну таємницю, відбувається за 

результатами міжвідомчого погодження проектів, що 

проводиться Держекспортконтролем (за час дії 

Антикорупційної програми підготовлено 23 проекти 

відповідних постанов КМУ, 11 з них – після 

міжвідомчого узгодження прийнято КМУ, надано 

повноваження 13 суб‘єктам).  

15.03.2019 набрав чинності розроблений 

Держекспортконтролем наказ Мінекономрозвитку             

від 23.01.2019 № 68 "Про затвердження Інструкції щодо 

заповнення заяви про отримання повноважень на право 

здійснення експорту, імпорту товарів військового  

призначення та товарів, які містять відомості, що 

становлять державну таємницю", зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 20.02.2019 за № 174/33145. 

Разом з цим, наказом визнається таким, що втратив 

чинність наказ Держекспортконтролю  від 08.07.2005 

№ 193 «Про затвердження Інструкції про порядок 

заповнення заяви про отримання (продовження терміну 

дії) повноважень на право здійснення експорту, імпорту 

товарів військового призначення та товарів, які містять 

відомості, що становлять державну таємницю", який 

містив корупційні ризики. 
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З метою оптимізації процедури опрацювання 

структурними підрозділами Держекспортконтролю заяв 

та документів, пов‘язаних з наданням суб‘єктам 

господарювання повноважень на право здійснення 

експорту, імпорту товарів військового призначення та 

товарів, які містять відомості, що становлять державну 

таємницю, прийнято наказ Держекспортконтролю від 

16.07.2019 № 65 "Про вдосконалення взаємодії між 

структурними підрозділами Держекспортконтролю", 

яким внесено зміни до наказу Держекспортконтролю 

України від 26.06.2007 № 95. 

2.7 Удосконалити контроль за 

розглядом заяв суб‘єктів 

здійснення міжнародних передач 

товарів щодо отримання свідоцтв 

про надання повноважень на 

здійснення діяльності щодо 

попередньої ідентифікації товарів 

у галузі державного експортного 

контролю шляхом встановлення та 

закріплення відповідним наказом 

Держекспортконтролю 

обов‘язкового періодичного 

звітування стосовно відповідності 

вимогам чинного законодавства, 

розгляду у взаємодії із задіяними 

підрозділами 

Держекспортконтролю. 

Забезпечити виконання вказаних 

вимог 

Видання наказу 

Держекспортконтролю 

– вересень 2018р. 

Забезпечення 

виконання - протягом 

контрольного періоду. 

Аналіз та поточна 

доповідь результатів – 

кожен квартал. 

Директор 

Департаменту 

аналітичної та 

правової роботи, 

міжвідомчої та 

міжнародної взаємодії 

Чечеюк Л.В.  

 

Начальник відділу з 

прогнозно-аналітичної 

роботи, організації 

СВФЕК, забезпечення 

зв’язків з 

громадськістю і ЗМІ 

Крива В.В. 

(95%) З метою удосконалення регулювання на всіх 

стадіях прийняття рішень, наказом 

Держекспортконтролю від 10.04.2019 № 26 “Про 

внесення змін до додатків наказу Держекспортконтролю 

України від 26.06.2007 № 95”  визначено чіткий алгоритм 

дій працівників Держекспортконтролю під час розгляду 

відповідних документів заяв суб‘єктів господарювання 

щодо отримання свідоцтв про надання повноважень на 

здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації 

товарів у галузі державного експортного контролю. 

Держекспортконтролем розроблено проект Закону 

України "Про внесення змін до Закону України "Про 

державний контроль за міжнародними передачами 

товарів військового призначення та подвійного 

використання", яким, у тому числі, пропонується 

виключити положення статті 12 Закону, що стосуються 

проведення юридичними особами попередньої 

ідентифікації товарів у сфері державного експортного 

контролю. 

У зв’язку з призначенням нового складу Кабінету 

Міністрів України Мінекономрозвитку листом від 

16.09.2019 № 2733-03/38079-03 повернуло проект Закону 

до Держекспортконтролю для погодження 

новопризначеним керівництвом. Станом на 31.12.2019 
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законопроект доопрацьовується з урахуванням 

пропозицій новопризначеного керівництва 

Держекспортконтролю. 

Планом роботи Держекспортконтролю на 2020 рік 

передбачено доопрацювання проекту закону України та 

надсилання його в установленому порядку до 

Міекономіки у двотижневий строк після завершення всіх 

необхідних узгоджувальних заходів (у тому числі з ДРС, 

Мін’юстом, Міжвідомчою Комісією з політики ВТС та ЕК).   

Забезпечено контроль за розглядом заяв суб‘єктів 

господарювання про надання повноважень на здійснення 

діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у 

галузі державного експортного контролю,  розгляд у 

взаємодії із задіяними підрозділами 

Держекспортконтролю. Рішення приймались виключно за 

результатами розгляду матеріалів заявок на засіданнях 

Міжвідомчої експертної комісії при 

Держекспортконтролі з питань надання юридичним 

особам повноважень на здійснення діяльності щодо 

попередньої ідентифікації товарів у галузі державного 

експортного контролю України (за час дії 

Антикорупційної програми – 17 протоколів засідань 

вказаної комісії, розглянуто 25 звернень суб‘єктів). 

Розгляд термінів відпрацювання заяв здійснюється на 

нарадах у в.о. Голови Служби. 

Естонською компанією «SpinTEK» передано 

Держекспортконтролю електронну версію (з відкритими 

кодами) програми «Stratlink», для подальшої її 

доопрацювання та введення в дослідну експлуатацію. За 

допомогою зазначеної програми всі адміністративні 

послуги Держекспортконтролю будуть надаватися в 

електронному вигляді. Держекспортконтроль спільно з 

Державною службою спеціального зв’язку та захисту 

інформації України вивчає питання забезпечення захисту 

інформації під час оперування системою. Наразі 

відбуваються консультації, навчання та тестування 
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системи. 
В той же час, для функціонування даної програми існує 
необхідність створення комплексної системи захисту 
інформації (КСЗІ). З метою фінансування створення КСЗІ 
Держекспортконтролем надіслано лист Міністерству 
фінансів України від 06.12.2018 № 4510/70-18. Згідно 
із попередніми розрахунками, вартість створення КСЗІ 
складає 2,72 млн. грн. Також існує необхідність 
у створенні модулю автоідентифікації користувачів 
та взаємодії з державними інформаційними ресурсами, 
що оцінюється у 1 млн. грн. 
Крім того, Держекспортконтролем було надіслано листа 
щодо виділення фінансування на зазначені потреби 
до Державного агентства з питань електронного 
урядування України від 01.02.2019 № 464/72-19, 
Мінцифри від 09.10.2019 №4512/24-19, від 29.10.2019 
№4837/50-19, Мінекономіки від 26.04.2019 №1705/70-19, 
від 30.09.2019 №4322/20-19, від 04.10.2019 №4422/50-19. 
Відповідно до наказу Держекспортконтролю від 

05.03.2019 № 20 внесено зміни до положення про відділ 

підготовки протокольних рішень, дозвільних документів 

та зведених даних та положення про департамент 

аналітичної і правової роботи, міжвідомчої та 

міжнародної взаємодії Держекспортконтролю щодо 

покладання функцій контролю за наданням 

адміністративних послуг. 

2.8 Удосконалення регулювання та 

контролю на всіх стадіях 

прийняття рішень при розгляді 

заяв суб‘єктів здійснення 

міжнародних передач товарів у 

кожному з причетних до цього 

підрозділів шляхом розробки та 

внесення змін до Тимчасової 

інструкції. Забезпечення їх 

виконання. Впровадження 

окремого поточного контролю 

(шляхом покладення обов‘язків на 

Нормативне 

закріплення – грудень 

2018 р. Забезпечення 

виконання - протягом 

контрольного періоду. 

Аналіз та поточна 

доповідь результатів – 

кожен місяць. 

Директор 

Департаменту 

державної експертизи 

Лівчин Ю.В. та 

керівники 

структурних 

підрозділів 

Департаменту. 

 

Директор 

Департаменту 

аналітичної та 

(95%) Забезпечено контроль за розглядом заяв суб‘єктів 

здійснення міжнародних передач товарів щодо отримання 

дозвільних документів (дозволів/висновків на право 

здійснення експорту, імпорту, тимчасового 

ввезення/вивезення ТВП та ТПВ), періодичне звітування 

керівництву стосовно відповідності вимогам чинного 

законодавства, розгляд у взаємодії із задіяними 

підрозділами Держекспортконтролю. Здійснюється 

розгляд термінів відпрацювання заяв на нарадах у В.о. 

Голови Служби. Розроблено нову редакцію Тимчасової 

інструкції про порядок взаємодії структурних підрозділів 

Держекспортконтролю України під час розгляду заяв 
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відповідного співробітника) за 

термінами та порядком розгляду 

вказаних заяв у структурних 

підрозділах та відповідної доповіді 

керівництву 

Держекспортконтролю за його 

результатами.  Запровадження 

всеохоплюючої системи 

електронного ліцензування 

правової роботи, 

міжвідомчої та 

міжнародної взаємодії 

Чечеюк Л.В. та 

керівники 

структурних 

підрозділів 

Департаменту 

 

Начальник відділу 

правозастосування і 

розслідувань у сфері 

державного 

експортного контролю 

Шмельов В.Г. 

 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання 

корупції Ніфантов 

Ю.М. 

суб‘єктів зовнішньоекономічної діяльності щодо 

реєстрації  як суб‘єктів здійснення міжнародних передач 

товарів, отримання дозвільних документів, документів 

про гарантії та інших документів, що надаються 

Держекспортконтролем України, затвердженої наказом  

від 26.06.2007 № 95, в якій чітко визначено алгоритм 

реалізації функцій та завдань Держекспортконтролю, 

контролю за їх здійсненням (у тому числі – з 

урахуванням впровадження в Держекспортконтролі 

автоматизованої системи електронного ліцензування). 

Завершується узгодження Проекту керівниками 

структурних підрозділів Держекспортконтрою.   

У Департаменті державної експертизи та Департаменті 

аналітичної і правової роботи, міжвідомчої та 

міжнародної взаємодії  контроль за розглядом заяв 

суб‘єктів господарювання здійснюється керівниками 

структурних підрозділів, що закріплено у положеннях 

про відповідні підрозділи. 

У відділі правозастосування  і розслідувань у сфері 

державного експортного контролю моніторинг  термінів 

та порядку розгляду заяв суб‘єктів господарювання окрім 

керівника відділу покладено на відповідного 

співробітника відділу. Постійно здійснюється розгляд 

термінів відпрацювання заяв на нарадах відділу та 

періодично надаються звіти керівнику служби щодо 

відповідності поданих заяв вимогам чинного 

законодавства.  

Відділом підготовки протокольних рішень, дозвільних 

документів та зведених даних  Департаменту аналітичної 

та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії 

періодично здійснюється аналіз термінів розгляду всіх 

заяв суб‘єктів господарювання, які надійшли до 

Держекспортконтрою, результати доповідаються 

безпосередньо В.о. Голови Служби. Відповідно до наказу 

Держекспортконтролю від 05.03.2019 № 20 внесено зміни 

до положення про відділ підготовки протокольних 
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рішень, дозвільних документів та зведених даних та 

положення про департамент аналітичної і правової 

роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії 

Держекспортконтролю щодо покладання функцій 

контролю за наданням адміністративних послуг. 

Розпочато підготовку пропозицій щодо внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 28.01.2004р. 

№86, спрямованих на спрощення та забезпечення 

прозорості процедури передачі імпортованих товарів 

іншому кінцевому споживачу на території України. 

Планом роботи Держекспортконтролю на 2020 рік 

передбачено строк виконання заходу – липень. 

Естонською компанією «SpinTEK» передано 

Держекспортконтролю електронну версію (з відкритими 

кодами) програми «Stratlink», для подальшої її 

доопрацювання та введення в дослідну експлуатацію. За 

допомогою зазначеної програми всі адміністративні 

послуги Держекспортконтролю будуть надаватися в 

електронному вигляді.  

Держекспортконтроль спільно з Державною службою 

спеціального зв’язку та захисту інформації України 

вивчає питання забезпечення захисту інформації під час 

оперування системою. Наразі проводяться консультації, 

навчання та тестування системи.  
В той же час, для функціонування даної програми існує 
необхідність створення комплексної системи захисту 
інформації (КСЗІ). З метою фінансування створення КСЗІ 
Держекспортконтролем надіслано лист Міністерству 
фінансів України від 06.12.2018 № 4510/70-18. Згідно 
із попередніми розрахунками, вартість створення КСЗІ 
складає 2,72 млн. грн. Також існує необхідність 
у створенні модулю автоідентифікації користувачів 
та взаємодії з державними інформаційними ресурсами, 
що оцінюється у 1 млн. грн. Крім того, 
Держекспортконтролем було надіслано листа щодо 
виділення фінансування на зазначені потреби 
до Державного агентства з питань електронного 
урядування України від 01.02.2019 № 464/72-19, 
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Мінцифри від 09.10.2019 №4512/24-19, від 29.10.2019 
№4837/50-19, Мінекономіки від 26.04.2019 №1705/70-19, 
від 30.09.2019 №4322/20-19, від 04.10.2019 №4422/50-19. 
Спільно з ДФС України вживаються заходи стосовно 

забезпечення розміщення електронних дозвільних 

документів Держекспортконтролю в системі «Єдине 

вікно», що передбачено Законом України «Про внесення 

змін до Митного кодексу України та деяких інших 

законів України щодо запровадження механізму «єдиного 

вікна» та оптимізації здійснення контрольних процедур 

при переміщенні товарів через митний кордон України».  

Розроблено проект Закону України «Про внесення змін до 

Закону України «Про державний контроль за 

міжнародними передачами товарів військовго 

призначення та подвійного використання». У зв’язку з 

призначенням нового складу Кабінету Міністрів України 

Мінекономрозвитку листом від 16.09.2019 № 2733-

03/38079-03 повернуло проект Закону до 

Держекспортконтролю для погодження новопризначеним 

керівництвом. Станом на 31.12.2019 законопроект 

доопрацьовується з урахуванням пропозицій 

новопризначеного керівництва Держекспортконтролю. 

Планом роботи Держекспортконтролю на 2020 рік 

передбачено доопрацювання проекту закону України та 

надсилання його в установленому порядку до 

Міекономіки у двотижневий строк після завершення всіх 

необхідних узгоджувальних заходів (у тому числі з ДРС, 

Мін’юстом, Міжвідомчою Комісією з політики ВТС та ЕК). 

2.9 Удосконалення регулювання та 

контролю на всіх стадіях 

прийняття рішень при розгляді 

заяв суб‘єктів здійснення 

міжнародних передач товарів у 

кожному з причетних до цього 

підрозділів шляхом розробки та 

внесення змін до Тимчасової 

Нормативне 

закріплення – грудень 

2018 р. Забезпечення 

виконання - протягом 

контрольного періоду. 

Аналіз та поточна 

доповідь результатів - 

кожний квартал                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Директор 

Департаменту 

державної експертизи 

Лівчин Ю.В. та 

керівники 

структурних 

підрозділів 

Департаменту. 

(95%) Забезпечено контроль за розглядом заяв суб‘єктів 

здійснення міжнародних передач товарів щодо отримання 

дозвільних документів (дозволів/висновків на право 

здійснення експорту, імпорту, тимчасового 

ввезення/вивезення ТВП та ТПВ), періодичне звітування 

керівництву стосовно відповідності вимогам чинного 

законодавства, розгляд у взаємодії із задіяними 

підрозділами Держекспортконтролю. Здійснюється 
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інструкції. Забезпечення їх 

виконання. Впровадження 

окремого поточного контролю 

(шляхом покладення обов‘язків на 

відповідного співробітника) за 

термінами та порядком розгляду 

вказаних заяв у структурних 

підрозділах та відповідної доповіді 

керівництву 

Держекспортконтролю за його 

результатами.  Запровадження 

всеохоплюючої системи 

електронного ліцензування 

 

Директор 

Департаменту 

аналітичної та 

правової роботи, 

міжвідомчої та 

міжнародної взаємодії 

Чечеюк Л.В. та 

керівники 

структурних 

підрозділів 

Департаменту 

 

Начальник відділу 

правозастосування і 

розслідувань у сфері 

державного 

експортного контролю 

Шмельов В.Г. 

 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання 

корупції Ніфантов 

Ю.М. 

розгляд термінів відпрацювання заяв на нарадах у В.о. 

Голови Служби. Розроблено нову редакцію Тимчасової 

інструкції про порядок взаємодії структурних підрозділів 

Держекспортконтролю України під час розгляду заяв 

суб‘єктів зовнішньоекономічної діяльності щодо 

реєстрації  як суб‘єктів здійснення міжнародних передач 

товарів, отримання дозвільних документів, документів 

про гарантії та інших документів, що надаються 

Держекспортконтролем України, затвердженої наказом  

від 26.06.2007 № 95, в якій чітко визначено алгоритм 

реалізації функцій та завдань Держекспортконтролю, 

контролю за їх здійсненням. Завершується узгодження 

Проекту керівниками структурних підрозділів 

Держекспортконтрою.   

У Департаменті державної експертизи та Департаменті 

аналітичної і правової роботи, міжвідомчої та 

міжнародної взаємодії  контроль за розглядом заяв 

суб‘єктів господарювання здійснюється керівниками 

структурних підрозділів, що закріплено у положеннях 

про відповідні підрозділи.  

У відділі правозастосування  і розслідувань у сфері 

державного експортного контролю моніторинг  термінів 

та порядку розгляду заяв суб‘єктів господарювання окрім 

керівника відділу покладено на відповідного 

співробітника відділу. Постійно здійснюється розгляд 

термінів відпрацювання заяв на нарадах відділу та 

періодично надаються звіти керівнику служби щодо 

відповідності поданих заяв вимогам чинного 

законодавства.  

Відділом підготовки протокольних рішень, дозвільних 

документів та зведених даних  Департаменту аналітичної 

та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії 

періодично здійснюється аналіз термінів розгляду всіх 

заяв суб‘єктів господарювання, які надійшли до 

Держекспортконтрою, результати доповідаються 

безпосередньо В.о. Голови Служби. Відповідно до наказу 
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Держекспортконтролю від 05.03.2019 № 20 внесено зміни 

до положення про відділ підготовки протокольних 

рішень, дозвільних документів та зведених даних та 

положення про департамент аналітичної і правової 

роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії 

Держекспортконтролю щодо покладання функцій 

контролю за наданням адміністративних послуг. 

Естонською компанією «SpinTEK» передано 

Держекспортконтролю електронну версію (з відкритими 

кодами) програми «Stratlink», для подальшої її 

доопрацювання та введення в дослідну експлуатацію. За 

допомогою зазначеної програми всі адміністративні 

послуги Держекспортконтролю будуть надаватися в 

електронному вигляді. Держекспортконтроль спільно з 

Державною службою спеціального зв’язку та захисту 

інформації України вивчає питання забезпечення захисту 

інформації під час оперування системою. Наразі 

відбуваються консультації, навчання та тестування 

системи.  
В той же час, для функціонування даної програми існує 
необхідність створення комплексної системи захисту 
інформації (КСЗІ). З метою фінансування створення КСЗІ 
Держекспортконтролем надіслано лист Міністерству 
фінансів України від 06.12.2018 № 4510/70-18. Згідно 
із попередніми розрахунками, вартість створення КСЗІ 
складає 2,72 млн. грн. Також існує необхідність 
у створенні модулю автоідентифікації користувачів 
та взаємодії з державними інформаційними ресурсами, 
що оцінюється у 1 млн. грн. Крім того, 
Держекспортконтролем було надіслано листа щодо 
виділення фінансування на зазначені потреби 
до Державного агентства з питань електронного 
урядування України від 01.02.2019 № 464/72-19, 
Мінцифри від 09.10.2019 №4512/24-19, від 29.10.2019 
№4837/50-19, Мінекономіки від 26.04.2019 №1705/70-19, 
від 30.09.2019 №4322/20-19, від 04.10.2019 №4422/50-19. 

2.10 Удосконалення регулювання та 

контролю на всіх стадіях 

Нормативне 

закріплення – грудень 

Директор 

Департаменту 

(95%) Забезпечено контроль за розглядом заяв суб‘єктів 

здійснення міжнародних передач товарів щодо отримання 
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прийняття рішень при розгляді 

заяв суб‘єктів здійснення 

міжнародних передач товарів у 

кожному з причетних до цього 

підрозділів шляхом розробки та 

внесення змін до Тимчасової 

інструкції. Забезпечення їх 

виконання. Впровадження 

окремого поточного контролю 

(шляхом покладення обов‘язків на 

відповідного співробітника) за 

термінами та порядком розгляду 

вказаних заяв у структурних 

підрозділах та відповідної доповіді 

керівництву 

Держекспортконтролю за його 

результатами.  Запровадження 

всеохоплюючої системи 

електронного ліцензування 

2018 р. Забезпечення 

виконання - протягом 

контрольного періоду. 

Аналіз та поточна 

доповідь результатів - 

кожний квартал                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

державної експертизи 

Лівчин Ю.В. та 

керівники 

структурних 

підрозділів 

Департаменту. 

 

Директор 

Департаменту 

аналітичної та 

правової роботи, 

міжвідомчої та 

міжнародної взаємодії 

Чечеюк Л.В. та 

керівники 

структурних 

підрозділів 

Департаменту 

 

Начальник відділу 

правозастосування і 

розслідувань у сфері 

державного 

експортного контролю 

Шмельов В.Г. 

 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання 

корупції Ніфантов 

Ю.М. 

міжнародних імпортних сертифікатів, періодичне 

звітування керівництву стосовно відповідності вимогам 

чинного законодавства, розгляд у взаємодії із задіяними 

підрозділами Держекспортконтролю. Здійснюється 

розгляд термінів відпрацювання заяв на нарадах у В.о. 

Голови Служби. Розроблено нову редакцію Тимчасової 

інструкції про порядок взаємодії структурних підрозділів 

Держекспортконтролю України під час розгляду заяв 

суб‘єктів зовнішньоекономічної діяльності щодо 

реєстрації  як суб‘єктів здійснення міжнародних передач 

товарів, отримання дозвільних документів, документів 

про гарантії та інших документів, що надаються 

Держекспортконтролем України, затвердженої наказом  

від 26.06.2007 № 95, в якій чітко визначено алгоритм 

реалізації функцій та завдань Держекспортконтролю, 

контролю за їх здійсненням. Завершується узгодження 

Проекту керівниками структурних підрозділів 

Держекспортконтрою.   

У Департаменті державної експертизи та Департаменті 

аналітичної і правової роботи, міжвідомчої та 

міжнародної взаємодії  контроль за розглядом заяв 

суб‘єктів господарювання здійснюється керівниками 

структурних підрозділів, що закріплено у положеннях 

про відповідні підрозділи. 

У відділі правозастосування  і розслідувань у сфері 

державного експортного контролю моніторинг  термінів 

та порядку розгляду заяв суб‘єктів господарювання окрім 

керівника відділу покладено на відповідного 

співробітника відділу. 

Відділом підготовки протокольних рішень, дозвільних 

документів та зведених даних  Департаменту аналітичної 

та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії 

періодично здійснюється аналіз термінів розгляду всіх 

заяв суб‘єктів господарювання, які надійшли до 

Держекспортконтрою, результати доповідаються 

безпосередньо В.о. Голови Служби. Відповідно до наказу 



20 
 

 

Держекспортконтролю від 05.03.2019 № 20 внесено зміни 

до положення про відділ підготовки протокольних 

рішень, дозвільних документів та зведених даних та 

положення про департамент аналітичної і правової 

роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії 

Держекспортконтролю щодо покладання функцій 

контролю за наданням адміністративних послуг. 

Естонською компанією «SpinTEK» передано 

Держекспортконтролю електронну версію (з відкритими 

кодами) програми «Stratlink», для подальшої її 

доопрацювання та введення в дослідну експлуатацію. За 

допомогою зазначеної програми всі адміністративні 

послуги Держекспортконтролю будуть надаватися в 

електронному вигляді. Держекспортконтроль спільно з 

Державною службою спеціального зв’язку та захисту 

інформації України вивчає питання забезпечення захисту 

інформації під час оперування системою. Наразі 

відбуваються консультації, навчання та тестування 

системи. 
В той же час, для функціонування даної програми існує 
необхідність створення комплексної системи захисту 
інформації (КСЗІ). З метою фінансування створення КСЗІ 
Держекспортконтролем надіслано лист Міністерству 
фінансів України від 06.12.2018 № 4510/70-18. Згідно 
із попередніми розрахунками, вартість створення КСЗІ 
складає 2,72 млн. грн. Також існує необхідність 
у створенні модулю автоідентифікації користувачів 
та взаємодії з державними інформаційними ресурсами, 
що оцінюється у 1 млн. грн. Крім того, 
Держекспортконтролем було надіслано листа щодо 
виділення фінансування на зазначені потреби 
до Державного агентства з питань електронного 
урядування України від 01.02.2019 № 464/72-19, 
Мінцифри від 09.10.2019 №4512/24-19, від 29.10.2019 
№4837/50-19, Мінекономіки від 26.04.2019 №1705/70-19, 
від 30.09.2019 №4322/20-19, від 04.10.2019 №4422/50-19. 

2.11 Закріплення передбаченого 

чинним законодавством принципу 

Внесення змін до 

посадових інструкцій – 

Директор 

Департаменту 

(95%) З метою удосконалення регулювання на всіх 

стадіях прийняття рішень, закріплення передбаченого 
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незалежності експертів у 

посадових інструкціях 

співробітників Служби, 

уповноважених на проведення 

експертизи у галузі державного 

експортного контролю. 

Запровадження всеохоплюючої 

системи електронного 

ліцензування 

вересень 2018 р. 

Протягом 

контрольного періоду. 

Аналіз та доповідь за 

результатами - кожний 

квартал                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

державної експертизи 

Лівчин Ю.В. та 

керівники 

структурних 

підрозділів 

Департаменту. 

 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання 

корупції Ніфантов 

Ю.М. 

чинним законодавством принципу незалежності 

експертів, уповноважених на проведення експертизи у 

галузі державного експортного контролю, розроблено 

зміни, спрямовані на конкретизацію порядку дій 

працівників Держекспортконтролю під час розгляду 

відповідних документів заяв суб‘єктів господарювання та 

прийняття рішень щодо них, до «Тимчасової інструкції 

про порядок взаємодії структурних підрозділів 

Держекспортконтролю України під час розгляду заяв 

суб‘єктів зовнішньоекономічної діяльності щодо 

реєстрації  як суб‘єктів здійснення міжнародних передач 

товарів, отримання дозвільних документів, документів 

про гарантії та інших документів, що надаються 

Держекспортконтролем України», затвердженої наказом 

від 26.06.2007 № 95.  

Держекспортконтролем розроблено проект Закону 

України "Про внесення змін до Закону України "Про 

державний контроль за міжнародними передачами 

товарів військового призначення та подвійного 

використання". 

У зв’язку з призначенням нового складу Кабінету 

Міністрів України Мінекономрозвитку листом від 

16.09.2019 № 2733-03/38079-03 повернуло проект Закону 

до Держекспортконтролю для погодження 

новопризначеним керівництвом. Станом на 31.12.2019 

законопроект доопрацьовується з урахуванням 

пропозицій новопризначеного керівництва 

Держекспортконтролю. 

Планом роботи Держекспортконтролю на 2020 рік 

передбачено доопрацювання проекту закону України та 

надсилання його в установленому порядку до 

Міекономіки у двотижневий строк після завершення всіх 

необхідних узгоджувальних заходів (у тому числі з ДРС, 

Мін’юстом, Міжвідомчою Комісією з політики ВТС та ЕК)   

Наказом В.о .Голови Держекспортконтролю від 

13.06.2019 №54 внесені зміни до Положень про 
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Департамент державної експертизи Державної служби 

експортного контролю України та його структурні 

підрозділи. 

Підготовлені відповідні зміни, що стосуються 

попередньої ідентифікації товарів,  до Положення про 

порядок проведення експертизи в галузі державного 

експортного контролю, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 15.07.1997р. № 767.  

Відповідно до Плану роботи Держекспотконтролю на 

2020 рік розробка проекту постанови передбачено у 

двомісячний строк після прийняття Закону України "Про 

несення змін до Закону України "Про державний 

контроль за міжнародними передачами товарів 

військового призначеня та подвійного використання. 

Естонською компанією «SpinTEK» передано 

Держекспортконтролю електронну версію (з відкритими 

кодами) програми «Stratlink», для подальшої її 

доопрацювання та введення в дослідну експлуатацію. За 

допомогою зазначеної програми всі адміністративні 

послуги Держекспортконтролю будуть надаватися в 

електронному вигляді. Держекспортконтроль спільно з 

Державною службою спеціального зв’язку та захисту 

інформації України вивчає питання забезпечення захисту 

інформації під час оперування системою. Наразі 

відбуваються консультації, навчання та тестування 

системи. 
В той же час, для функціонування даної програми існує 
необхідність створення комплексної системи захисту 
інформації (КСЗІ). З метою фінансування створення КСЗІ 
Держекспортконтролем надіслано лист Міністерству 
фінансів України від 06.12.2018 № 4510/70-18. Згідно 
із попередніми розрахунками, вартість створення КСЗІ 
складає 2,72 млн. грн. Також існує необхідність 
у створенні модулю автоідентифікації користувачів 
та взаємодії з державними інформаційними ресурсами, 
що оцінюється у 1 млн. грн. Крім того, 
Держекспортконтролем було надіслано листа щодо 
виділення фінансування на зазначені потреби 
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до Державного агентства з питань електронного 
урядування України від 01.02.2019 № 464/72-19, 
Мінцифри від 09.10.2019 №4512/24-19, від 29.10.2019 
№4837/50-19, Мінекономіки від 26.04.2019 №1705/70-19, 
від 30.09.2019 №4322/20-19, від 04.10.2019 №4422/50-19. 

2.12 Запровадження контролю за 

організацією та проведенням 

експертизи у галузі державного 

експортного контролю залученими 

юридичними особами шляхом 

перевірки їх висновків через інші 

джерела, періодичного звітування 

стосовно відповідності вимогам 

чинного законодавства,  розгляду у 

взаємодії із задіяними 

підрозділами 

Держекспортконтролю 

Протягом 

контрольного періоду. 

Аналіз та доповідь за 

результатами - кожний 

квартал                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Директор 

Департаменту 

державної експертизи 

Лівчин Ю.В. та 

керівники 

структурних 

підрозділів 

Департаменту. 

 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання 

корупції Ніфантов 

Ю.М. 

(95%) Наказом В.о. Голови Держекспортконтролю від 

13.06.2019 № 54 внесені зміни до Положень про 

Департамент державної експертизи Державної служби 

експортного контролю України та його структурні 

підрозділи. Організовано та здійснюється контроль за 

організацією та проведенням експертизи у галузі 

державного експортного контролю залученими 

юридичними особами шляхом перевірки їх висновків 

через інші джерела, періодичного звітування стосовно 

відповідності вимогам чинного законодавства,  розгляду 

у взаємодії із задіяними підрозділами 

Держекспортконтролю.  

Держекспортконтролем розроблено проект Закону 

України "Про внесення змін до Закону України "Про 

державний контроль за міжнародними передачами 

товарів військового призначення та подвійного 

використання". 

У зв’язку з призначенням нового складу Кабінету 

Міністрів України Мінекономрозвитку листом від 

16.09.2019 № 2733-03/38079-03 повернуло проект Закону 

до Держекспортконтролю для погодження 

новопризначеним керівництвом. Станом на 31.12.2019 

законопроект доопрацьовується з урахуванням 

пропозицій новопризначеного керівництва 

Держекспортконтролю. 

Планом роботи Держекспортконтролю на 2020 рік 

передбачено доопрацювання проекту Закону України та 

надсилання його в установленому порядку до 

Міекономіки у двотижневий строк після завершення всіх 

необхідних узгоджувальних заходів (у тому числі з ДРС, 

Мін’юстом, Міжвідомчою Комісією з політики ВТС та ЕК)   

2.13 Відпрацювання та нормативне Протягом Заступник Директора (95%) Розроблено зміни  до Тимчасової інструкції про 
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закріплення шляхом внесення змін 

до Тимчасової інструкції та 

відповідних посадових інструкцій 

причетних співробітників 

Держекспортконтролю щодо 

механізму аналізу, виявлення 

порушень та реагування на них у 

ході виконання  суб‘єктами 

особливих умов здійснення 

міжнародних передач товарів 

відповідно до виданих дозвільних 

документів, а також надання 

передбачених законодавством 

звітів про фактичне та кінцеве 

використання товарів. 

Впровадження окремого 

поточного контролю (шляхом 

покладення обов‘язків на 

відповідного співробітника) за 

додержанням суб‘єктами термінів 

звітності та виконанням особливих 

умов, передбачених відповідними 

дозвільними документами та 

документами про гарантії, 

періодичне надання  доповіді 

керівництву 

Держекспортконтролю за його 

результатами.   Створення 

автоматизованої системи 

моніторингу та контролю 

контрольного періоду. 

Аналіз та доповідь за 

результатами - кожний 

місяць                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Департаменту 

аналітичної та 

правової роботи, 

міжвідомчої та 

міжнародної взаємодії 

– начальник відділу 

підготовки 

протокольних рішень, 

дозвільних документів 

та зведених даних 

Рудобаба П.О. 

 

Начальник відділу 

правозастосування і 

розслідувань у сфері 

державного 

експортного контролю 

Шмельов В.Г. 

 

Директор 

Департаменту 

державної експертизи 

Лівчин Ю.В. та 

керівники 

структурних 

підрозділів 

Департаменту. 

 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання 

корупції Ніфантов 

Ю.М. 

порядок взаємодії структурних підрозділів 

Держекспортконтролю України під час розгляду заяв 

суб‘єктів зовнішньоекономічної діяльності щодо 

реєстрації  як суб‘єктів здійснення міжнародних передач 

товарів, отримання дозвільних документів, документів 

про гарантії та інших документів, що надаються 

Держекспортконтролем України, затвердженої наказом  

від 26.06.2007 № 95, в якій чітко визначено  алгоритм 

реалізації функцій та завдань Держекспортконтролю, 

контролю за їх здійсненням, передбачений окремий 

розділ, який регламентує організацію контролю за 

наданням передбачених законодавством звітів про 

фактичне та кінцеве використання товарів. 

Відділом підготовки протокольних рішень, дозвільних 

документів та зведених даних  Департаменту аналітичної 

та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії 

впроваджено поточний контроль шляхом покладення 

обов‘язків на відповідних співробітників (накази 

Держекспортконтролю від 05.02.2018 №18-к та від 

07.06.2018 №192-к) за виконанням суб‘єктами особливих 

умов здійснення міжнародних передач товарів відповідно 

до виданих дозвільних документів та додержанням 

суб‘єктами термінів звітності. Створено автоматизовану 

систему моніторингу та контролю виконання суб‘єктами 

здійснення міжнародних передач товарів військового 

призначення та подвійного використання вимог чинного 

законодавства. За результатами контролю надаються 

доповіді керівництву Держекспортконтролю. 

У складі комісії (з залученням головного спеціаліста з 

питань запобігання та виявлення корупції) проведено 

плановий внутрішній аудит відповідності діяльності 

Держекспортконтролю вимогам законодавства за темою: 

«Організація опрацювання виявлених порушень вимог 

законодавства у галузі державного експортного 

контролю» (наказ Держекспортконтролю від 17.04.2019 

№ 31). Підготовлений план усунення виявлених 
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недоліків, виконання якого взято на контроль в.о. Голови 

Держекспортконтролю. 

Наказом Держекспортконтролю від 05.06.2019 № 46 

затверджено «Інструкцію з організації внутрішнього 

контролю в Державній службі експортного контролю 

України». 

Естонською компанією «SpinTEK» передано 

Держекспортконтролю електронну версію (з відкритими 

кодами) програми «Stratlink», для подальшої її 

доопрацювання та введення в дослідну експлуатацію. За 

допомогою зазначеної програми всі адміністративні 

послуги Держекспортконтролю будуть надаватися в 

електронному вигляді. Держекспортконтроль спільно з 

Державною службою спеціального зв’язку та захисту 

інформації України вивчає питання забезпечення захисту 

інформації під час оперування системою. Наразі 

відбуваються консультації, навчання та тестування 

системи. 
В той же час, для функціонування даної програми існує 
необхідність створення комплексної системи захисту 
інформації (КСЗІ). З метою фінансування створення КСЗІ 
Держекспортконтролем надіслано лист Міністерству 
фінансів України від 06.12.2018 № 4510/70-18. Згідно 
із попередніми розрахунками, вартість створення КСЗІ 
складає 2,72 млн. грн. Також існує необхідність 
у створенні модулю автоідентифікації користувачів 
та взаємодії з державними інформаційними ресурсами, 
що оцінюється у 1 млн. грн. Крім того, 
Держекспортконтролем було надіслано листа щодо 
виділення фінансування на зазначені потреби 
до Державного агентства з питань електронного 
урядування України від 01.02.2019 № 464/72-19, 
Мінцифри від 09.10.2019 №4512/24-19, від 29.10.2019 
№4837/50-19, Мінекономіки від 26.04.2019 №1705/70-19, 
від 30.09.2019 №4322/20-19, від 04.10.2019 №4422/50-19. 

2.14 Унормувати режим відвідування 

приміщень Держекспортконтролю, 

а також порядок контактів 

Липень 2018 року Департаменту 

аналітичної та 

правової роботи, 

(100%) З метою врегулювання режиму відвідування 

приміщень Держекспортконтролю, а також порядку 

контактів працівників, які беруть участь у наданні 
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працівників, які беруть участь у 

наданні адміністративних послуг, з 

представниками суб‘єктів 

здійснення міжнародних передач 

товарів. Створити офіційний 

механізм надання консультацій з 

питань експортного контролю по 

«гарячій лінії». 

Аналіз та висвітлення на сайті 

Держекспортконтролю типових 

недоліків поданих заяв щодо 

отримання дозвільних документів 

в сфері державного експортного 

контролю 

міжвідомчої та 

міжнародної взаємодії 

Чечеюк Л.В. 

 

Начальник відділу 

нормативно-правової 

роботи Байбуза Д.С. 

 

Начальник відділу з 

прогнозно-аналітичної 

роботи, організації 

СВФЕК, забезпечення 

зв’язків з 

громадськістю і ЗМІ 

Крива В.В. 

 

Начальник управління 

адміністративної 

роботи, контролю та 

технічного 

забезпечення Тищенко 

Г.В. 

адміністративних послуг, з представниками суб‘єктів 

господарювання, розроблено та надіслано листом  

від 09.01.2018 № 72/23-18 до Мінекономрозвитку для 

прийняття проект наказу «Про затвердження Інструкції з 

організації пропускного режиму до службових приміщень 

Державної служби експортного контролю України». 

Створено офіційний механізм надання консультацій з 

питань експортного контролю по «гарячій лінії». Наказом 

Держекспортконтролю від 04.06.2018 № 24 затверджені 

графіки на 2018 рік,  наказами від 03.01.2019 № 1 і від 

15.01.2019 № 3 затверджені графіки на 2019 рік надання 

таких консультацій керівниками структурних підрозділів 

Держекспортконтролю та проведення в 

Держекспортконтролі тематичних «гарячих ліній», які 

розміщені на офіційному веб-сайті 

Держекспортконтролю. Здійснюється постійний аналіз та 

висвітлення на сайті Держекспортконтролю типових 

недоліків поданих заяв щодо отримання дозвільних 

документів в сфері державного експортного контролю. 

Протягом дії Антикорупційної програми було проведено 

33 тематичних телефонних «гарячих ліній» та 45 

тематичних інтернет-конференцій. Відділ з прогнозно-

аналітичної роботи, організації СВФЕК, забезпечення 

зв‘язків з громадськістю та ЗМІ, здійснює 

консультування щодо оформлення відповідних 

документів у галузі державного експортного контролю 

виключно згідно з вимогами, передбаченими 

відповідними нормативно-правовими актами, зокрема 

шляхом забезпечення функціонування Інформаційного 

центру при ДСЕКУ. Наразі розробляються зміни до 

наказу від 30.03.2011 №22 ”Про затвердження Інструкції 

з діловодства за зверненнями громадян у Державній 

службі експортного контролю України” та від 10.02.2017 

№ 17 “Про забезпечення взаємодії з державною 

установою “Урядовий контактний центр” та про 

затвердження Порядку складання, подання та 
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опрацювання запитів на інформацію”. 

Створено робочий кабінет Держекспортконтролю для 

отримання доступу до звернень заявників в електронному 

вигляді, які надходять на Урядовий контактний центр. 

2.15 Здійснювати вивчення пропозицій 

суб‘єктів господарювання щодо 

внесення змін до нормативно-

правових актів у галузі державного 

експортного контролю з 

залученням інших суб‘єктів 

здійснення міжнародних передач 

товарів, профільних науково-

дослідних установ та причетних 

центральних органів виконавчої 

влади. Провести навчання 

співробітників відділу 

нормативно-правової роботи щодо 

шляхів забезпечення дотримання 

вимог Регламенту Кабінету 

Міністрів України та Порядку 

взаємодії Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі 

України з центральними органами 

виконавчої влади, діяльність яких 

спрямовується і координується 

Кабінетом Міністрів України через 

Міністра економічного розвитку і 

торгівлі України, обов‘язкове 

міжвідомче погодження 

запропонованих змін до чинного 

законодавства. 

Протягом 

контрольного періоду. 

Аналіз та доповідь про 

результати – кожен 

квартал 

Директор 

Департаменту 

аналітичної та 

правової роботи, 

міжвідомчої та 

міжнародної взаємодії 

Чечеюк Л.В.  

 

Начальник відділу 

нормативно-правової 

роботи Байбуза Д.С. 

 

Завідувач сектору 

юридичної роботи 

Михайлова В.В. 

(100%) Відділ нормативно-правової роботи під час 

розробки та міжвідомчого погодження проектів 

нормативно-правових актів неухильно дотримується 

вимог Регламенту Кабінету Міністрів України та Порядку 

взаємодії Мінекономіки з центральними органами 

виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і 

координується Кабінетом Міністрів України через 

Міністра розвитку економіки,  торгівлі та сільського 

господарства України. Проекти нормативно-правових 

актів розглядаються у задіяних структурних підрозділах 

Держекспортконтролю, направляються для міжвідомчого 

погодження до центральних органів виконавчої влади, 

правоохоронних та розвідувальних органів, які беруть 

участь у реалізації функцій державного експортного 

контролю. Крім того, проекти, які є проектами 

регуляторних актів, розміщуються на офіційному веб-

сайті Держекспортконтролю для їх громадського 

обговорення. 

2.16 Відповідно до встановленого 

порядку ініціювати внесення змін 

до п. 2.3 Інструкції про реєстрацію 

в Держекспортконтролі суб‘єктів 

підприємницької діяльності 

Надання пропозицій 

щодо внесення змін до 

нормативних актів – 

протягом 2018 року. 

Проходження 

Директор 

Департаменту 

аналітичної та 

правової роботи, 

міжвідомчої та 

(95%) З метою заміни наказу Держекспортконтролю від 

15.04.2009 №31 підготовлено пропозиції щодо проекту 

Інструкції про реєстрацію суб’єктів здійснення 

міжнародних передач товарів і відповідних форм 

документів, які наводяться у додатках до цієї Інструкції. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0246-13/print1443187950099074#n13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0246-13/print1443187950099074#n13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0246-13/print1443187950099074#n13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0246-13/print1443187950099074#n13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0246-13/print1443187950099074#n13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0246-13/print1443187950099074#n13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0246-13/print1443187950099074#n13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0246-13/print1443187950099074#n13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0246-13/print1443187950099074#n13
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України як суб‘єктів здійснення 

міжнародних передач товарів, 

затвердженої наказом 

Держекспортконтролю від 

15.04.2009р. №31. 

Надання відповідної інформації до 

Національного агентства з питань 

запобігання корупції згідно з 

пунктом 5 розділу V Рішення 

№126 від 02.12.2016р., 

затвердженого в Мін‘юсті за 

№1718/29848 від 28.12.2016р. 

відповідної процедури 

внесення змін – 2018-

2019р.р. 

 

 

Червень 2018 року – 

інформування НАЗК 

 

міжнародної взаємодії 

Чечеюк Л.В.  

 

Директор 

Департаменту 

державної експертизи 

Лівчин Ю.В. 

 

Начальник відділу 

нормативно-правової 

роботи Байбуза Д.С. 

 

Завідувач сектору 

юридичної роботи 

Михайлова В.В. 

Розроблено проект наказу Мінекономрозвитку "Про 

затвердження Інструкції про реєстрацію суб’єктів 

здійснення міжнародних передач товарів". 

Водночас, на виконання Плану діяльності 

Держекспортконтролю на 2019 рік Держекспортконтроль 

листом від 20.08.2019  

№ 3470/23-19 надіслав до Мінекономрозвитку проект 

Закону України "Про внесення змін до Закону України 

"Про державний контроль за міжнародними передачами 

товарів військового призначення та подвійного 

використання", яким, крім іншого, пропонується 

реформувати та спростити процедуру реєстрації суб’єктів 

здійснення міжнародних передач товарів, визначену у 

статті 12 Закону. 

Після перейменування Мінекономрозвитку та у зв’язку 

з призначенням нового керівництва Держекспортконтролю 

законопроект було повернуто листом Мінекономіки 

від 16.09.2019 № 2733-03/38079-03 до 

Держекспортконтролю для візування новопризначеним 

керівництвом. 

Враховуючи викладене, подальше опрацювання 

розробленого проекту наказу буде здійснено після 

прийняття рішення щодо відповідних змін, 

запропонованих проектом Закону. 

Враховуючи викладене, подальше опрацювання 

розробленого проекту наказу буде здійснено після 

прийняття рішення щодо відповідних змін, 

запропонованих проектом Закону. 

Перелік нормативних актів, які регламентують діяльність 

у сфері державного експортного контролю та в яких 

виявлені можливі корупційні ризики, направлений до 

Національного агентства з питань запобігання корупції 

04.05.2018 за № 1630/81-18. 

2.17 Відповідно до встановленого 

порядку ініціювати внесення змін 

до п. 11 Порядку здійснення 

Надання пропозицій 

щодо внесення змін до 

нормативних актів – 

Директор 

Департаменту 

аналітичної та 

(95%) Держекспортконтролем розроблено та Кабінетом 

Міністрів України прийнято постанову від 24.10.2018               

№ 974 «Про внесення змін до Порядку здійснення 



29 
 

 

державного контролю за 

міжнародними передачами товарів 

військового призначення, 

затвердженого постановою КМУ 

№1807 від 20.11.2003р., п. 12 

Порядку здійснення державного 

контролю за міжнародними 

передачами товарів подвійного 

використання, затвердженого 

постановою КМУ №86 від 

28.01.2004р. Надання відповідної 

інформації до Національного 

агентства з питань запобігання 

корупції згідно з пунктом 5 

розділу V Рішення №126 від 

02.12.2016р., затвердженого в 

Мін‘юсті за №1718/29848 від 

28.12.2016р. 

протягом 2018 року. 

Проходження 

відповідної процедури 

внесення змін – 2018-

2019р.р. 

 

 

Червень 2018 року – 

інформування НАЗК 

правової роботи, 

міжвідомчої та 

міжнародної взаємодії 

Чечеюк Л.В.  

 

Начальник відділу 

нормативно-правової 

роботи Байбуза Д.С. 

 

Директор 

Департаменту 

державної експертизи 

Лівчин Ю.В. (надання 

пропозицій) 

 

Начальник відділу 

правозастосування і 

розслідувань у сфері 

державного 

експортного контролю 

Шмельов В.Г. 

(надання пропозицій) 

 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання 

корупції Ніфантов 

Ю.М. (надання 

пропозицій). 

державного контролю за міжнародними передачами 

товарів подвійного використання», якою корупційний 

чинник, передбачений п. 12 Порядку здійснення 

державного контролю за міжнародними передачами 

товарів подвійного використання, затвердженого 

постановою КМУ від 28.01.2004 № 86,  усунено. 

Держекспортконтроль розробив проект постанови щодо 

внесення змін до ПКМУ  від 20.11.2003 № 1807 

відповідно до рішень, ухвалених Пленумом 

міжнародного режиму нерозповсюдження 

«Вассанаарська Домовленість». Проект акта пройшов 

міжвідомче узгодження, правову експертизу в Мін'юсті 

та був підтриманий Міжвідомчою комісією з політики 

військово-технічного співробітництва та експортного 

контролю (п. 5.1. протоколу від 15.08.2019 № 102). У 

зв’язку зі зміною складу Кабінету Міністрів України 

проект акта потребує здійснення повторної процедури 

погодження.  

Планом роботи Держекспортконтролю на 2020 рік 

передбачено, що зміни до ПКМУ  від 20.11.2003 № 1807, 

будуть підготовлені у двомісячний термін після 

прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону 

України «Про державний контроль за міжнародними 

передачами товарів військового призначення та 

подвійного використання».  

Перелік нормативних актів, які регламентують діяльність 

у сфері державного експортного контролю та в яких 

виявлені можливі корупційні ризики, направлений до 

Національного агентства з питань запобігання корупції 

04.05.2018 за № 1630/81-18 

2.18 Відповідно до встановленого 

порядку ініціювати внесення змін 

до п. 13 Положення про порядок 

проведення експертизи в галузі 

державного експортного 

контролю, затвердженого 

Надання пропозицій 

щодо внесення змін до 

нормативних актів – 

протягом 2018 року. 

Проходження 

відповідної процедури 

Директор 

Департаменту 

аналітичної та 

правової роботи, 

міжвідомчої та 

міжнародної взаємодії 

(95%) Розроблено пропозиції щодо нової редакції 

Положення про порядок проведення експертизи в галузі 

державного експортного контролю, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 

№ 767. Відповідно до Плану роботи 

Держекспортконтролю на 2019 рік,  зміни до ПКМУ  від 
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постановою КМУ №767 від 

15.07.1997р. 

Надання відповідної інформації до 

Національного агентства з питань 

запобігання корупції згідно з 

пунктом 5 розділу V Рішення 

НАЗК №126 від 02.12.2016р., 

затвердженого в Мінюсті за 

№1718/29848 від 28.12.2016р. 

внесення змін – 2018-

2019р.р. 

 

 

Червень 2018 року – 

інформування НАЗК 

 

Чечеюк Л.В.  

 

Начальник відділу 

нормативно-правової 

роботи Байбуза Д.С. 

 

Директор 

Департаменту 

державної експертизи 

Лівчин Ю.В. (надання 

пропозицій) 

 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання 

корупції Ніфантов 

Ю.М. (надання 

пропозицій). 

15.07.1997 № 767 будуть підготовлені 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». Зазначений 

законопроект було надіслано на погодження до 

Мінекономрозвитку листом Держекспортконтролю 

від 14.01.2019 № 166/23-19. З урахуванням зауважень і 

пропозицій Мінекономрозвитку, наданих листом 

від 25.02.2019 № 2733-03/8402-03, 

Держекспортконтролем підготовлено доопрацьовані 

пропозиції щодо внесення змін до зазначеного Закону 

(лист на Мінекономрозвитку від 28.05.2019 № 2100/23-

19). 

Відповідно до Плану роботи Держекспотконтролю на 

2020 рік розробка проекту постанови передбачено у 

двомісячний строк після прийняття Закону України "Про 

несення змін до Закону України "Про державний 

контроль за міжнародними передачами товарів 

військового призначееня та подвійного використання. 

Перелік нормативних актів, які регламентують діяльність 

у сфері державного експортного контролю та в яких 

виявлені можливі корупційні ризики, направлений до 

Національного агентства з питань запобігання корупції 

04.05.2018 за № 1630/81-18 

2.19 Відповідно до встановленого 

порядку ініціювати внесення змін 

до п.8 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 КМУ 

Надання пропозицій 

щодо внесення змін до 

нормативних актів – 

протягом 2018 року. 

Проходження 

відповідної процедури 

внесення змін – 2018-

2019р.р. 

 

 

Червень 2018 року – 

Директор 

Департаменту 

аналітичної та 

правової роботи, 

міжвідомчої та 

міжнародної взаємодії 

Чечеюк Л.В.  

 

Начальник відділу 

нормативно-правової 

роботи Байбуза Д.С. 

(100%) Прийнято постанову Кабінету Міністрів України                   

від 29.08.2018 № 805 «Про внесення змін до постанов 

Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 р. № 838 і 

від 12 липня 1999 р. № 1228», якою корупційний чинник 

усунено, а саме пункт 8 виключено. Проект вказаної 

постанови Кабінету Міністрів України було розроблено 

Мінекономрозвитку  за участю Держекспортконтролю. 

Перелік нормативних актів, які регламентують діяльність 

у сфері державного експортного контролю та в яких 

виявлені можливі корупційні ризики, направлений до 

Національного агентства з питань запобігання корупції 
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№ 838 від 08.06.1998р. 

Надання відповідної інформації до 

Національного агентства з питань 

запобігання корупції згідно з 

пунктом 5 розділу V Рішення 

НАЗК №126 від 02.12.2016р., 

затвердженого в Мінюсті за 

№1718/29848 від 28.12.2016р. 

інформування НАЗК 

 

 

Завідувач сектору 

юридичної роботи 

Михайлова В.В. 

 

Начальник відділу з 

прогнозно-аналітичної 

роботи, організації 

СВФЕК, забезпечення 

зв’язків з 

громадськістю і ЗМІ 

Крива В.В. (надання 

пропозицій). 

 

Директор 

Департаменту 

державної експертизи 

Лівчин Ю.В. (надання 

пропозицій) 

 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання 

корупції Ніфантов 

Ю.М. (надання 

пропозицій). 

04.05.2018 за № 1630/81-18 

2.20 Відповідно до встановленого 

порядку ініціювати внесення змін 

до п. 7 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 КМУ №920 від 

Надання пропозицій 

щодо внесення змін до 

нормативних актів – 

протягом 2018 року. 

Проходження 

відповідної процедури 

внесення змін – 2018-

2019р.р. 

 

 

Червень 2018 року – 

Директор 

Департаменту 

аналітичної та 

правової роботи, 

міжвідомчої та 

міжнародної взаємодії 

Чечеюк Л.В.  

 

Начальник відділу 

нормативно-правової 

роботи Байбуза Д.С. 

(95%) Розроблено пропозиції щодо 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 КМУ від 27.05.1999 № 920. Відповідно до 

Плану роботи Держекспортконтролю на 2020 рік,  зміни 

до ПКМУ  від 27.05.1999 № 920 будуть підготовлені у 

двомісячний строк після прийняття Закону України «Про 

внесення змін до Закону України «Про державний 

контроль за міжнародними передачами товарів 
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27.05.1999р. 

Надання відповідної інформації до 

Національного агентства з питань 

запобігання корупції згідно з 

пунктом 5 розділу V Рішення 

НАЗК №126 від 02.12.2016р., 

затвердженого в Мінюсті за 

№1718/29848 від 28.12.2016р. 

інформування НАЗК 

 

 

Завідувач сектору 

юридичної роботи 

Михайлова В.В. 

 

Начальник відділу 

правозастосування і 

розслідувань у сфері 

державного 

експортного контролю 

Шмельов В.Г. 

(надання пропозицій). 

 

Директор 

Департаменту 

державної експертизи 

Лівчин Ю.В. (надання 

пропозицій) 

 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання 

корупції Ніфантов 

Ю.М. (надання 

пропозицій). 

військового призначення та подвійного використання». 

Зазначений законопроект було надіслано на погодження 

до Мінекономрозвитку листом Держекспортконтролю 

від 14.01.2019 № 166/23-19. З урахуванням зауважень і 

пропозицій Мінекономрозвитку, наданих листом 

від 25.02.2019 № 2733-03/8402-03, 

Держекспортконтролем підготовлено доопрацьовані 

пропозиції щодо внесення змін до зазначеного Закону 

(лист на Мінекономрозвитку від 28.05.2019 № 2100/23-

19). 

Перелік нормативних актів, які регламентують діяльність 

у сфері державного експортного контролю та в яких 

виявлені можливі корупційні ризики, направлений до 

Національного агентства з питань запобігання корупції 

04.05.2018 за № 1630/81-18 

2.21 Відповідно до встановленого 

порядку ініціювати внесення змін 

до п. 11 Порядку здійснення 

державного контролю за 

міжнародними передачами товарів 

військового призначення, 

затвердженого постановою КМУ 

№1807 від 20.11.2003р., п. 12 

Порядку здійснення державного 

контролю за міжнародними 

передачами товарів подвійного 

використання, затвердженого 

Надання пропозицій 

щодо внесення змін до 

нормативних актів – 

протягом 2018 року. 

Проходження 

відповідної процедури 

внесення змін – 2018-

2019р.р. 

 

 

Червень 2018 року – 

інформування НАЗК 

Директор 

Департаменту 

аналітичної та 

правової роботи, 

міжвідомчої та 

міжнародної взаємодії 

Чечеюк Л.В.  

 

Начальник відділу 

нормативно-правової 

роботи Байбуза Д.С. 

 

(95%) Держекспортконтролем розроблено та Кабінетом 

Міністрів України прийнято постанову від 24.10.2018               

№ 974 «Про внесення змін до Порядку здійснення 

державного контролю за міжнародними передачами 

товарів подвійного використання» якою корупційний 

чинник, передбачений п. 12 Порядку здійснення 

державного контролю за міжнародними передачами 

товарів подвійного використання, затвердженого 

постановою КМУ від 28.01.2004 № 86, усунено. 

Держекспортконтроль розробив проект постанови щодо 

внесення змін до ПКМУ  від 20.11.2003 № 1807 

відповідно до рішень, ухвалених Пленумом 



33 
 

 

постановою КМУ №86 від 

28.01.2004р. 

Надання відповідної інформації до 

Національного агентства з питань 

запобігання корупції згідно з 

пунктом 5 розділу V Рішення 

НАЗК №126 від 02.12.2016р., 

затвердженого в Мінюсті за 

№1718/29848 від 28.12.2016р. 

Директор 

Департаменту 

державної експертизи 

Лівчин Ю.В. (надання 

пропозицій) 

 

Начальник відділу 

правозастосування і 

розслідувань у сфері 

державного 

експортного контролю 

Шмельов В.Г. 

(надання пропозицій) 

 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання 

корупції Ніфантов 

Ю.М. (надання 

пропозицій). 

міжнародного режиму нерозповсюдження 

«Вассанаарська Домовленість». Проект акта пройшов 

міжвідомче узгодження, правову експертизу в Мін'юсті 

та був підтриманий Міжвідомчою комісією з політики 

військово-технічного співробітництва та експортного 

контролю (п. 5.1. протоколу від 15.08.2019 № 102). У 

зв’язку зі зміною складу Кабінету Міністрів України 

проект акта потребує здійснення повторної процедури 

погодження.  

Планом роботи Держекспортконтролю на 2020 рік 

передбачено, що зміни до ПКМУ  від 20.11.2003 № 1807, 

будуть підготовлені у двомісячний термін після 

прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону 

України «Про державний контроль за міжнародними 

передачами товарів військового призначення та 

подвійного використання».  

Перелік нормативних актів, які регламентують діяльність 

у сфері державного експортного контролю та в яких 

виявлені можливі корупційні ризики, направлений до 

Національного агентства з питань запобігання корупції 

04.05.2018 за № 1630/81-18 

2.22 Відповідно до встановленого 

порядку ініціювати внесення змін 

до п. 23 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 КМУ №920 від 

27.05.1999р. 

Надання відповідної інформації до 

Національного агентства з питань 

запобігання корупції згідно з 

Надання пропозицій 

щодо внесення змін до 

нормативних актів – 

протягом 2018 року. 

Проходження 

відповідної процедури 

внесення змін – 2018-

2019р.р. 

 

 

Червень 2018 року – 

інформування НАЗК 

 

Директор 

Департаменту 

аналітичної та 

правової роботи, 

міжвідомчої та 

міжнародної взаємодії 

Чечеюк Л.В.  

 

Начальник відділу 

нормативно-правової 

роботи Байбуза Д.С. 

 

Директор 

Департаменту 

державної експертизи 

(95%) Розроблено пропозиції щодо внесення змін до 

постанови КМУ від 27.05.1999 № 920. Відповідно до 

Плану роботи Держекспортконтролю на 2020 рік 

відповідний проект постанови  буде підготовлено після 

прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону 

України «Про державний контроль за міжнародними 

передачами товарів військового призначення та 

подвійного використання». Зазначений законопроект 

було надіслано на погодження до Мінекономрозвитку 

листом Держекспортконтролю від 14.01.2019 № 166/23-

19. З урахуванням зауважень і пропозицій 

Мінекономрозвитку, наданих листом від 25.02.2019 

№ 2733-03/8402-03, Держекспортконтролем підготовлено 

доопрацьовані пропозиції щодо внесення змін до 

зазначеного Закону (лист на Мінекономрозвитку 
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пунктом 5 розділу V Рішення 

НАЗК №126 від 02.12.2016р., 

затвердженого в Мінюсті за 

№1718/29848 від 28.12.2016р. 

Лівчин Ю.В. (надання 

пропозицій) 

 

Начальник відділу 

правозастосування і 

розслідувань у сфері 

державного 

експортного контролю 

Шмельов В.Г. 

(надання пропозицій) 

 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання 

корупції Ніфантов 

Ю.М. (надання 

пропозицій) 

від 28.05.2019 № 2100/23-19). 

Перелік нормативних актів, які регламентують діяльність 

у сфері державного експортного контролю та в яких 

виявлені можливі корупційні ризики, направлений до 

Національного агентства з питань запобігання корупції 

04.05.2018 за № 1630/81-18 

2.23 Відповідно до встановленого 

порядку ініціювати внесення змін 

до п. 15 Порядку здійснення 

державного контролю за 

міжнародними передачами товарів 

військового призначення, 

затвердженого постановою КМУ 

№1807 від 20.11.2003р., п. 16 

Порядку здійснення державного 

контролю за міжнародними 

передачами товарів подвійного 

використання, затвердженого 

постановою КМУ №86 від 

28.01.2004р. 

Надання відповідної інформації до 

Національного агентства з питань 

запобігання корупції згідно з 

пунктом 5 розділу V Рішення 

НАЗК №126 від 02.12.2016р., 

затвердженого в Мінюсті за 

Надання пропозицій 

щодо внесення змін до 

нормативних актів – 

протягом 2018 року. 

Проходження 

відповідної процедури 

внесення змін – 2018-

2019р.р. 

 

 

Червень 2018 року – 

інформування НАЗК 

 

Директор 

Департаменту 

аналітичної та 

правової роботи, 

міжвідомчої та 

міжнародної взаємодії 

Чечеюк Л.В.  

 

Начальник відділу 

нормативно-правової 

роботи Байбуза Д.С. 

 

Начальник відділу 

правозастосування і 

розслідувань у сфері 

державного 

експортного контролю 

Шмельов В.Г. 

(надання пропозицій) 

 

(95%) Держекспортконтролем розроблено та Кабінетом 

Міністрів України прийнято постанову від 24.10.2018               

№ 974 «Про внесення змін до Порядку здійснення 

державного контролю за міжнародними передачами 

товарів подвійного використання», якою корупційний 

чинник, передбачений  п. 16 Порядку здійснення 

державного контролю за міжнародними передачами 

товарів подвійного використання, затвердженого 

постановою КМУ від 28.01.2004 № 86, усунено.  

Держекспортконтроль розробив проект постанови щодо 

внесення змін до ПКМУ  від 20.11.2003 № 1807 

відповідно до рішень, ухвалених Пленумом 

міжнародного режиму нерозповсюдження 

«Вассанаарська Домовленість». Проект акта пройшов 

міжвідомче узгодження, правову експертизу в Мін'юсті 

та був підтриманий Міжвідомчою комісією з політики 

військово-технічного співробітництва та експортного 

контролю (п. 5.1. протоколу від 15.08.2019 № 102). У 

зв’язку зі зміною складу Кабінету Міністрів України 

проект акта потребує здійснення повторної процедури 
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№1718/29848 від 28.12.2016р. Директор 

Департаменту 

державної експертизи 

Лівчин Ю.В. (надання 

пропозицій) 

 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання 

корупції Ніфантов 

Ю.М. (надання 

пропозицій) 

погодження.  

Планом роботи Держекспортконтролю на 2020 рік 

передбачено, що зміни до ПКМУ  від 20.11.2003 № 1807, 

будуть підготовлені у двомісячний термін після 

прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону 

України «Про державний контроль за міжнародними 

передачами товарів військового призначення та 

подвійного використання».  

Перелік нормативних актів, які регламентують діяльність 

у сфері державного експортного контролю та в яких 

виявлені можливі корупційні ризики, направлений до 

Національного агентства з питань запобігання корупції 

04.05.2018 за № 1630/81-18 

2.24 Відповідно до встановленого 

порядку ініціювати внесення змін 

до статті 25 Закону України «Про 

державний контроль за 

міжнародними передачами товарів 

військового призначення та 

подвійного використання». 

Надання відповідної інформації до 

Національного агентства з питань 

запобігання корупції згідно з 

пунктом 5 розділу V Рішення 

НАЗК №126 від 02.12.2016р., 

затвердженого в Мінюсті за 

№1718/29848 від 28.12.2016р. 

Надання пропозицій 

щодо внесення змін до 

нормативних актів – 

протягом 2018 року. 

Проходження 

відповідної процедури 

внесення змін – 2018-

2019р.р. 

 

Червень 2018 року – 

інформування НАЗК 

 

Директор 

Департаменту 

аналітичної та 

правової роботи, 

міжвідомчої та 

міжнародної взаємодії 

Чечеюк Л.В.  

 

Начальник відділу 

нормативно-правової 

роботи Байбуза Д.С. 

 

Начальник відділу 

правозастосування і 

розслідувань у сфері 

державного 

експортного контролю 

Шмельов В.Г. 

(надання пропозицій) 

 

Директор 

Департаменту 

державної експертизи 

(95%) Держекспортконтролем розроблено проект Закону 

України "Про внесення змін до Закону України "Про 

державний контроль за міжнародними передачами 

товарів військового призначення та подвійного 

використання",  яким, у тому числі, пропонується внести 

зміни до статті 25 Закону з метою уточнення деяких 

порушень законодавства у сфері державного експортного 

контролю, зокрема, чинною редакцією Закону не 

визначено такі порушення, як неподання або несвоєчасне 

подання Держекспортконтролю сертифікату 

підтвердження доставки та невиконання зобов’язань, 

визначених у сертифікаті кінцевого споживача. 

25.06.2019 в Мінекономрозвитку проведено чергову 

робочу нараду для обговорення проекту Закону, за 

результатами якої та з урахуванням інших пропозицій 

Держекспортконтролем було завершено доопрацювання 

законопроекту та надіслано його до Мінекономрозвитку 

для погодження (лист Держекспортконтролю від 20.08.2019 

№ 3470/23-19). 

У зв’язку з призначенням нового складу Кабінету 

Міністрів України Мінекономрозвитку листом від 

16.09.2019 № 2733-03/38079-03 повернуло проект Закону 
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Лівчин Ю.В. (надання 

пропозицій) 

 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання 

корупції Ніфантов 

Ю.М. (надання 

пропозицій) 

до Держекспортконтролю для погодження 

новопризначеним керівництвом. Станом на 31.12.2019 

законопроект доопрацьовується з урахуванням 

пропозицій новопризначеного керівництва 

Держекспортконтролю. 

Планом роботи Держекспортконтролю на 2020 рік 

передбачено доопрацювання проекту закону України та 

надсилання його в установленому порядку до 

Міекономіки у двотижневий строк після завершення всіх 

необхідних узгоджувальних заходів (у тому числі з ДРС, 

Мін’юстом, Міжвідомчою Комісією з політики ВТС та ЕК).   

Перелік нормативних актів, які регламентують діяльність 

у сфері державного експортного контролю та в яких 

виявлені можливі корупційні ризики, направлений до 

Національного агентства з питань запобігання корупції 

04.05.2018 за № 1630/81-18. 

2.25 Відповідно до встановленого 

порядку ініціювати внесення змін 

до п. 36 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 КМУ №920 від 

27.05.1999р. 

Надання відповідної інформації до 

Національного агентства з питань 

запобігання корупції згідно з 

пунктом 5 розділу V Рішення 

НАЗК №126 від 02.12.2016р., 

затвердженого в Мінюсті за 

№1718/29848 від 28.12.2016р. 

Надання пропозицій 

щодо внесення змін до 

нормативних актів – 

протягом 2018 року. 

Проходження 

відповідної процедури 

внесення змін – 2018-

2019р.р. 

 

Червень 2018 року – 

інформування НАЗК 

 

Директор 

Департаменту 

аналітичної та 

правової роботи, 

міжвідомчої та 

міжнародної взаємодії 

Чечеюк Л.В.  

 

Начальник відділу 

нормативно-правової 

роботи Байбуза Д.С. 

 

Начальник відділу 

правозастосування і 

розслідувань у сфері 

державного 

експортного контролю 

Шмельов В.Г. 

(надання пропозицій) 

 

(95%) Розроблено пропозиції щодо щодо 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 КМУ від 

27.05.1999 № 920. Відповідно до Плану роботи 

Держекспортконтролю на 2020 рік,  зміни до ПКМУ  від 

27.05.1999 № 920 будуть підготовлені 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 зв’язку з 

призначенням нового складу Кабінету Міністрів України 

Мінекономрозвитку листом від 16.09.2019 № 2733-

03/38079-03 повернуло проект Закону до 

Держекспортконтролю для погодження новопризначеним 

керівництвом. Станом на 30.09.2019 законопроект 

доопрацьовується з урахуванням пропозицій 

новопризначеного керівництва Держекспортконтролю. 
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Директор 

Департаменту 

державної експертизи 

Лівчин Ю.В. (надання 

пропозицій) 

 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання 

корупції Ніфантов 

Ю.М. (надання 

пропозицій) 

Перелік нормативних актів, які регламентують діяльність 

у сфері державного експортного контролю та в яких 

виявлені можливі корупційні ризики, направлений до 

Національного агентства з питань запобігання корупції 

04.05.2018 за № 1630/81-18 

 

2.26 Погодження пропозицій з 

причетними державними 

органами, профільними науково-

дослідними установами та іншими 

підприємствами відповідної сфери 

діяльності, підготовка 

аргументації щодо наслідків для 

промисловості України прийняття 

пропозицій членами режимів. За 

результатами підготовка 

відповідних пропозицій до 

вказівок делегаціям України для 

участі у роботі режимів, 

затвердження відповідних 

технічних завдань у Міністерстві 

закордонних справ України 

Протягом 

контрольного періоду. 

Аналіз та доповідь про 

результати – кожен 

квартал 

Директор 

Департаменту 

аналітичної та 

правової роботи, 

міжвідомчої та 

міжнародної взаємодії 

Чечеюк Л.В. 

(100%) У ході участі у діяльності робочих органів 

міжнародних режимів експортного контролю (Режим 

контролю за ракетними технологіями, Вассенаарська 

домовленість, Австралійська група, Група ядерних 

постачальників) заходи (всього протягом дії 

Антикорупційної програми – 27) відбувались у 

відповідності до вказівок делегаціям України та 

затверджених відповідних технічних завдань. Пропозиції 

погоджувались з причетними центральними органами 

виконавчої влади, іншими підприємствами відповідної 

сфери виробництва. 

2.27 Нормативно визначити випадки та 

закріпити необхідність 

міжвідомчого погодження з 

причетними центральними 

органами виконавчої влади 

можливості надання 

дозволів/висновків по таких 

заявах. Введення багаторівневого 

контролю проходження 

Протягом 

контрольного періоду. 

Аналіз та доповідь про 

результати – кожен 

квартал 

Директор 

Департаменту 

аналітичної та 

правової роботи, 

міжвідомчої та 

міжнародної взаємодії 

Чечеюк Л.В. 

(100%) Держекспортконтролем розроблено та Кабінетом 

Міністрів України прийнято постанову від 24.10.2018               

№ 974 «Про внесення змін до Порядку здійснення 

державного контролю за міжнародними передачами 

товарів подвійного використання». Постановою 

конкретизовано перелік органів державної влади, які 

залучаються до розгляду заяв щодо експорту товарів 

подвійного використання до держав, стосовно яких 

встановлено ембарго або обмеження, виходячи з 
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контрольної картки (виконавець – 

начальник відділу – директор 

департаменту). Крім того, розгляд 

таких заяв здійснювати на 

засіданнях Міжвідомчої комісії з 

політики військово-технічного 

співробітництва та експортного 

контролю при РНБО України 

міжнародних зобов’язань України чи інтересів 

національної безпеки, а також щодо отримання відкритих 

чи генеральних дозволів на експорт товарів до держав, які 

не є учасницями міжнародних режимів експортного 

контролю.  

Узагальнено інформацію та за пропозицією 

Держекспортконтролю закріплено протоколами 

проведення засідань Міжвідомчої комісії з політики 

військово-технічного співробітництва та експортного 

контролю при РНБО України перелік умов, за яких 

здійснюється міжвідомче погодження питань надання 

дозволів на здійснення міжнародних передач товарів, що 

підлягають державному експортному контролю, а також 

виносяться на розгляд вказаної Комісії. Встановлено 

порядок, відповідно до якого під час розгляду заяв щодо 

міжнародних передач контрольованих товарів до/з країн, 

стосовно яких діють міжнародні або національні 

експортно-імпортні обмеження, в обов‘язковому порядку 

здійснюється погодження з МЗС, ГУР МО, СБ та СЗР 

України щодо можливості надання дозволів/висновків. 

Застосовується багаторівневий контроль проходження 

контрольної картки (виконавець – начальник відділу – 

директор департаменту). 

Естонською компанією «SpinTEK» передано 

Держекспортконтролю електронну версію (з відкритими 

кодами) програми «Stratlink», для подальшої її 

доопрацювання та введення в дослідну експлуатацію. За 

допомогою зазначеної програми всі адміністративні 

послуги Держекспортконтролю будуть надаватися в 

електронному вигляді. Питання наявності підстав для 

здійснення міжвідомчого погодження та застосування 

відповідних вимог міжнародних режимів 

нерозповсюдження будуть визначатись автоматично 

електронною програмою. Держекспортконтроль спільно з 

Державною службою спеціального зв’язку та захисту 

інформації України вивчає питання забезпечення захисту 
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інформації під час оперування системою. Наразі 

відбуваються консультації, навчання та тестування 

системи. 
В той же час, для функціонування даної програми існує 
необхідність створення комплексної системи захисту 
інформації (КСЗІ). З метою фінансування створення КСЗІ 
Держекспортконтролем надіслано лист Міністерству 
фінансів України від 06.12.2018 № 4510/70-18. Згідно 
із попередніми розрахунками, вартість створення КСЗІ 
складає 2,72 млн. грн. Також існує необхідність 
у створенні модулю автоідентифікації користувачів 
та взаємодії з державними інформаційними ресурсами, 
що оцінюється у 1 млн. грн. Крім того, 
Держекспортконтролем було надіслано листа щодо 
виділення фінансування на зазначені потреби 
до Державного агентства з питань електронного 
урядування України від 01.02.2019 № 464/72-19, 
Мінцифри від 09.10.2019 №4512/24-19, від 29.10.2019 
№4837/50-19, Мінекономіки від 26.04.2019 №1705/70-19, 
від 30.09.2019 №4322/20-19, від 04.10.2019 №4422/50-19. 

2.28 Відпрацювання та нормативне 

закріплення порядку виявлення 

правопорушень та проведення 

розслідувань у сфері державного 

експортного контролю. 

Впровадження окремого 

поточного контролю (шляхом 

покладення обов‘язків на 

відповідного співробітника) за 

додержанням суб‘єктами термінів 

звітності та виконанням особливих 

умов, передбачених відповідними 

дозвільними документами та 

документами про гарантії, 

періодичне надання  доповіді 

керівництву 

Держекспортконтролю за його 

результатами.   Створення 

Створення 

автоматизованої 

системи моніторингу – 

перше півріччя 2018 

року. 

 

Відпрацювання та 

нормативне 

закріплення порядку – 

2018 рік 

Заступник Директора 

Департаменту 

аналітичної та 

правової роботи, 

міжвідомчої та 

міжнародної взаємодії 

– начальник відділу 

підготовки 

протокольних рішень, 

дозвільних документів 

та зведених даних 

Рудобаба П.О.  

 

Начальник відділу 

нормативно-правової 

роботи Байбуза Д.С. 

 

Начальник відділу 

(95%) Розроблено зміни  до Тимчасової інструкції про 

порядок взаємодії структурних підрозділів 

Держекспортконтролю України під час розгляду заяв 

суб‘єктів зовнішньоекономічної діяльності щодо 

реєстрації  як суб‘єктів здійснення міжнародних передач 

товарів, отримання дозвільних документів, документів 

про гарантії та інших документів, що надаються 

Держекспортконтролем України, затвердженої наказом 

від 26.06.2007 № 95, в якій чітко визначено алгоритм 

реалізації функцій та завдань Держекспортконтролю, 

контролю за їх здійсненням. Відділом підготовки 

протокольних рішень, дозвільних документів та зведених 

даних  Департаменту аналітичної та правової роботи, 

міжвідомчої та міжнародної взаємодії впроваджено 

поточний контроль шляхом покладення обов‘язків на 

відповідних співробітників (накази 

Держекспортконтролю від 05.02.2018 №18-к та від 

07.06.2018 №192-к) за виконанням суб‘єктами особливих 
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автоматизованої системи 

моніторингу та контролю 

виконання вимог чинного 

законодавства у ході отримання та 

реалізації суб‘єктами здійснення 

міжнародних передач товарів 

відповідних дозволів, висновків та 

міжнародних імпортних 

сертифікатів, а також заходів 

реагування на виявлені порушення 

правозастосування і 

розслідувань у сфері 

державного 

експортного контролю 

Шмельов В.Г. 

умов здійснення міжнародних передач товарів відповідно 

до виданих дозвільних документів та додержанням 

суб‘єктами термінів звітності. Створено автоматизовану 

систему моніторингу та контролю виконання суб‘єктами 

здійснення міжнародних передач товарів військового 

призначення та подвійного використання вимог чинного 

законодавства. За результатами контролю надаються 

доповіді керівництву Держекспортконтролю. 

Впроваджено ведення обліку суб‘єктів, що порушували 

законодавство у сфері державного експортного 

контролю.  

Естонською компанією «SpinTEK» передано 

Держекспортконтролю електронну версію (з відкритими 

кодами) програми «Stratlink», для подальшої її 

доопрацювання та введення в дослідну експлуатацію. За 

допомогою зазначеної програми всі адміністративні 

послуги Держекспортконтролю будуть надаватися в 

електронному вигляді. Держекспортконтроль спільно з 

Державною службою спеціального зв’язку та захисту 

інформації України вивчає питання забезпечення захисту 

інформації під час оперування системою. Наразі 

відбуваються консультації, навчання та тестування 

системи. 
В той же час, для функціонування даної програми існує 
необхідність створення комплексної системи захисту 
інформації (КСЗІ). З метою фінансування створення КСЗІ 
Держекспортконтролем надіслано лист Міністерству 
фінансів України від 06.12.2018 № 4510/70-18. Згідно 
із попередніми розрахунками, вартість створення КСЗІ 
складає 2,72 млн. грн. Також існує необхідність 
у створенні модулю автоідентифікації користувачів 
та взаємодії з державними інформаційними ресурсами, 
що оцінюється у 1 млн. грн. Крім того, 
Держекспортконтролем було надіслано листа щодо 
виділення фінансування на зазначені потреби 
до Державного агентства з питань електронного 
урядування України від 01.02.2019 № 464/72-19, 
Мінцифри від 09.10.2019 №4512/24-19, від 29.10.2019 
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№4837/50-19, Мінекономіки від 26.04.2019 №1705/70-19, 
від 30.09.2019 №4322/20-19, від 04.10.2019 №4422/50-19. 
Проведено внутрішній аудит (з залученням головного 

спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції)  

відповідності діяльності Держекспортконтролю вимогам 

законодавства за темою «Організація опрацювання 

виявлених порушень вимог законодавства у галузі 

державного експортного контролю» (наказ 

Держекспортконтролю від 17.04.2019 № 31).  Виявлені 

недоліки будуть враховані та усунені відповідно до 

затвердженого плану, у тому числі шляхом внесення змін 

до вказаної Тимчасової інструкції. 

2.29 Нормативно врегулювати порядок 

виявлення правопорушень та 

проведення розслідувань у сфері 

державного експортного контролю 

шляхом підготовки та 

затвердження відповідного 

положення. Передбачити 

обов‘язковий контроль за 

прийняттям рішення про 

притягнення/не притягнення 

суб‘єктів до відповідальності з 

боку керівництва 

Держекспортконтролю. 

Впровадження окремого 

поточного контролю (шляхом 

покладення обов‘язків на 

відповідного співробітника) за 

додержанням суб‘єктами термінів 

звітності та виконанням особливих 

умов, передбачених відповідними 

дозвільними документами та 

документами про гарантії, 

періодичне надання  доповіді 

керівництву 

Створення 

автоматизованої 

системи моніторингу – 

перше півріччя 2018 

року. 

 

Відпрацювання та 

нормативне 

закріплення порядку – 

2018 рік 

 

Аналіз та доповідь про 

результати - кожний 

квартал 

Начальник відділу 

правозастосування і 

розслідувань у сфері 

державного 

експортного контролю 

Шмельов В.Г. 

 

Заступник Директора 

Департаменту 

аналітичної та 

правової роботи, 

міжвідомчої та 

міжнародної взаємодії 

– начальник відділу 

підготовки 

протокольних рішень, 

дозвільних документів 

та зведених даних 

Рудобаба П.О. 

(95%) Розроблено зміни  до Тимчасової інструкції про 

порядок взаємодії структурних підрозділів 

Держекспортконтролю України під час розгляду заяв 

суб‘єктів зовнішньоекономічної діяльності щодо 

реєстрації  як суб‘єктів здійснення міжнародних передач 

товарів, отримання дозвільних документів, документів 

про гарантії та інших документів, що надаються 

Держекспортконтролем України, затвердженої наказом 

від 26.06.2007 № 95, в якій чітко визначено алгоритм 

реалізації функцій та завдань Держекспортконтролю, 

контролю за їх здійсненням. Відділом підготовки 

протокольних рішень, дозвільних документів та зведених 

даних  Департаменту аналітичної та правової роботи, 

міжвідомчої та міжнародної взаємодії впроваджено 

поточний контроль шляхом покладення обов‘язків на 

відповідних співробітників (накази 

Держекспортконтролю від 05.02.2018 №18-к та від 

07.06.2018 №192-к) за виконанням суб‘єктами особливих 

умов здійснення міжнародних передач товарів відповідно 

до виданих дозвільних документів та додержанням 

суб‘єктами термінів звітності. Створено автоматизовану 

систему моніторингу та контролю виконання суб‘єктами 

здійснення міжнародних передач товарів військового 

призначення та подвійного використання вимог чинного 
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Держекспортконтролю за його 

результатами.   Створення 

автоматизованої системи 

моніторингу та контролю 

виконання вимог чинного 

законодавства у ході отримання та 

реалізації суб‘єктами здійснення 

міжнародних передач товарів 

відповідних дозволів, висновків та 

міжнародних імпортних 

сертифікатів, а також заходів 

реагування на виявлені порушення 

законодавства. З метою усунення ризику розмежовано та 

віднесено до компетенції різних структурних підрозділів 

функції виявлення правопорушень та притягнення до 

відповідальності за їх вчинення суб‘єктів здійснення 

міжнародних передач товарів. За результатами контролю 

за прийняттям рішення про притягнення/не притягнення 

суб‘єктів до відповідальності надаються доповіді 

керівництву Держекспортконтролю. Впроваджено 

ведення обліку суб‘єктів, що порушували законодавство 

у сфері державного експортного контролю.  

Естонською компанією «SpinTEK» передано 

Держекспортконтролю електронну версію (з відкритими 

кодами) програми «Stratlink», для подальшої її 

доопрацювання та введення в дослідну експлуатацію. За 

допомогою зазначеної програми всі адміністративні 

послуги Держекспортконтролю будуть надаватися в 

електронному вигляді. Держекспортконтроль спільно з 

Державною службою спеціального зв’язку та захисту 

інформації України вивчає питання забезпечення захисту 

інформації під час оперування системою. Наразі 

відбуваються консультації, навчання та тестування 

системи. 
В той же час, для функціонування даної програми існує 
необхідність створення комплексної системи захисту 
інформації (КСЗІ). З метою фінансування створення КСЗІ 
Держекспортконтролем надіслано лист Міністерству 
фінансів України від 06.12.2018 № 4510/70-18. Згідно 
із попередніми розрахунками, вартість створення КСЗІ 
складає 2,72 млн. грн. Також існує необхідність 
у створенні модулю автоідентифікації користувачів 
та взаємодії з державними інформаційними ресурсами, 
що оцінюється у 1 млн. грн. Крім того, 
Держекспортконтролем було надіслано листа щодо 
виділення фінансування на зазначені потреби 
до Державного агентства з питань електронного 
урядування України від 01.02.2019 № 464/72-19, 
Мінцифри від 09.10.2019 №4512/24-19, від 29.10.2019 
№4837/50-19, Мінекономіки від 26.04.2019 №1705/70-19, 
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від 30.09.2019 №4322/20-19, від 04.10.2019 №4422/50-19. 
Проведено внутрішній аудит (з залученням головного 

спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції)  

відповідності діяльності Держекспортконтролю вимогам 

законодавства за темою «Організація опрацювання 

виявлених порушень вимог законодавства у галузі 

державного експортного контролю» (наказ 

Держекспортконтролю від 17.04.2019 № 31).  Виявлені 

недоліки будуть враховані та усунені відповідно до 

затвердженого плану, у томк числі шліхом внесення змін 

до вказаної Тимчасової інструкції. 

2.30 Нормативно закріпити 

необхідність підготовки та 

передачі документальної  

інформації (у тому числі – для 

підготовки відповіді 

правоохоронним органам) від 

задіяних підрозділів 

Держекспортконтролю у 

письмовому вигляді за підписом 

виконавців та керівників 

підрозділів, на яких покладено 

функції контролю за повним та 

всебічним виконанням документів, 

підписання відповідей на запити 

при наявності письмової 

інформації від всіх задіяних 

структурних підрозділів 

Протягом 

контрольного періоду. 

Аналіз та доповідь про 

результати - кожний 

квартал                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Начальник відділу 

правозастосування і 

розслідувань у сфері 

державного 

експортного контролю 

Шмельов В.Г. 

Начальник управління 

адміністративної 

роботи, контролю та 

технічного 

забезпечення Тищенко 

Г.В. 

 

(100%) Наказом Держекспортконтролю від 18.05.2018  

№ 22 затверджено інструкції з документування 

управлінської інформації в електронній формі, організації 

роботи з електронними документами та з діловодства. 

Підготовка відповідей на запити правоохоронних органів 

здійснюється на підставі інформації, отриманої від 

задіяних підрозділів Держекспортконтролю у 

письмовому вигляді за підписом виконавців та керівників 

підрозділів, на яких покладено функції контролю за 

повним та всебічним виконанням документів. 

Організовано контроль своєчасності та повноти подання 

документальної інформації задіяними підрозділами 

служби при підготовці відповідей правоохоронним та 

контролюючим органам. За результатами контролю  

надаються доповіді керівництву Держекспортконтролю. 

2.31 Створення та забезпечення 

(визначення порядку та 

відповідальних осіб) прозорої 

системи звітності щодо цільового 

використання технічної та 

фінансової допомоги. Виключення 

участі представників 

Держекспортконтролю у 

Протягом 

контрольного періоду. 

Аналіз та доповідь за 

результатами - кожний 

квартал                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Начальник управління 

адміністративної 

роботи, контролю та 

технічного 

забезпечення Тищенко 

Г.В. 

 

Начальник відділу 

(100%) Відповідно до «Угоди між Міністерством 

економіки та з питань європейської інтеграції України і 

Міністерством оборони Сполучених Штатів Амеріки 

щодо надання Україні допомоги, пов’язаної із 

встановленням системи експортного контролю з метою 

запобігання розповсюдження зброї масового знищення з 

України», з метою виконання зобов’язань за 

міжнародними договорами України та здійснення 
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фінансових оборудках між 

іноземними донорами та обраними 

виконавцями. Контроль за 

використанням фінансових і 

матеріальних ресурсів шляхом 

проведення аудиторських 

перевірок 

фінансово-

економічної роботи, 

бухгалтерського 

обліку та звітності 

Поправка І.В. 

 

Головний спеціаліст з 

питань внутрішнього 

аудиту Афонін О.В. 

державної реєстрації проекту відповідно до вимог 

чинного законодавства України, Держекспортконтроль 

виступає бенефіціаром зазначеного проекту. Таким 

чином, будь-яке надходження фінансової та технічної 

допомоги за данною Угодою  проводиться через 

Мінекономрозвитку України за погодженням з Мінфіном, 

обліковується на балансі Держекспортконтролю, про що 

подаються відповідні звіти через систему подання 

електронної звітності розпорядниками та одержувачами 

бюджетних коштів «Е-Звітність».  

В 2018 - 2019 роках Держекспортконтроль не отримував 

фінансову та технічну допомогу від іноземних донорів. 

В рамках відповідної Угоди з метою посилення 

експортного контролю України та протидії 

розповсюдженню зброї масового знищення за підтримки 

Уряду США спільно з естонською IT-компанією, 

відбулась благодійна передача основних засобів 

(нематеріальних активів) у лютому місяці 2019 року.  

Держекспортконтролем, за погодженням з  

Мінекономрозвитку України та Мінфіном, обліковано на 

баланс установи програмний продукт “Електронна 

система у сфері державного експортного контролю” з 

відкритим кодом, для подальшого її доопрацювання та 

введення в дослідну експлуатацію. Фінансовий та 

бюджетний звіт за І півріччя 2019 року подано ГУ ДКСУ 

(Е-казна) 10.07.2019. 

2.32 З метою ефективного 

використання державних коштів, 

передбачених для реалізації 

проектів та виконання програм, 

нормативно закріпити (визначити 

випадки застосування заходів 

контролю та причетних осіб) та 

здійснювати постійний контроль 

за цільовим та ефективним їх 

використанням шляхом 

Протягом 

контрольного періоду. 

Аналіз та доповідь за 

результатами - кожний 

квартал                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Начальник управління 

адміністративної 

роботи, контролю та 

технічного 

забезпечення Тищенко 

Г.В. 

 

Начальник відділу 

фінансово-

економічної роботи, 

(100%) Всі закупівлі у Держекспортконетролі 

здійснювались відповідно до річних планів закупівель на 

2018 рік та на 2019 рік. Придбання здійснювалось через 

погодження з відділом фінансово-економіної роботи, 

бухгалтерського обліку та звітності (щодо дотриманням 

бюджетного законодавства при взяті бюджетних 

зобов’язань), з сектором юридичної роботи (погодження 

договорів) та наданням згоди в.о. Голови 

Держекспортконтролю. У передбачених чинним 

законодавством випадках закупівлі здійснюються за 
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багаторівневого погодження 

витрат, у передбачених чинним 

законодавством випадках – участь 

тендерного комітету, проведення 

аудиторських перевірок 

бухгалтерського 

обліку та звітності 

Поправка І.В. 

 

Головний спеціаліст з 

питань внутрішнього 

аудиту Афонін О.В. 

участю тендерного комітету Держекспортконтролю. 

З метою оптимізації роботи тендерного комітету та 

виконання рекомендацій внутрішнього аудиту до 

Положення про тендерний комітет 

Держекспортконтролю та додатків до річних планів 

закупівель Держекспортконтролю на 2018 і 2019 роки 

внесені відповідні зміни (накази Держекспортконтролю 

від 28.09.2018 № 42 та від 04.10.2019 № 110). 

З метою оптимізації процесу управління державними 

фінансами та ефективного використання державних 

коштів, передбачених на виконання програми 

«Керівництво та управління у галузі експортного 

контролю», Держекспортконтроль, як розпорядник 

бюджетних коштів 3 рівня, протягом 2018-2019 років 

здійснив заходи щодо організації обслуговування та 

подачі фінансової та бюджетної звітністі в електроному 

вигляді у автоматизованій системі дистанційного 

обслуговування клієнтів «Е-Казна» і системі подання 

електронної звітності розпорядниками та одержувачами 

бюджетних коштів «Е-Звітність». 

2.33 Ініціювати періодичне проведення 

навчань та оцінку професійних 

знань співробітників відділу 

фінансово-економічної роботи, 

бухгалтерського обліку та 

звітності. Шляхом вибіркового 

періодичного аналізу діяльності 

вказаного відділу та отримання 

його звітності забезпечити 

своєчасний контроль за 

використанням фінансових і 

матеріальних ресурсів, організації 

та вдосконалення бухгалтерського 

обліку, у тому числі – під час 

проведення аудиторських 

перевірок 

Протягом 

контрольного періоду. 

Аналіз та доповідь за 

результатами - кожний 

квартал                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Начальник управління 

адміністративної 

роботи, контролю та 

технічного 

забезпечення Тищенко 

Г.В. 

 

Начальник відділу 

фінансово-

економічної роботи, 

бухгалтерського 

обліку та звітності 

Поправка І.В. 

 

Головний спеціаліст з 

питань внутрішнього 

(100%) Протягом 2018 - 2019 років проведено навчання 

співробітників відділу фінансово-економічної роботи, 

бухгалтерського обліку та звітності з наступних тематик: 

- бюджетна  реформа: новації, які впроваджуються 

законодавством, та особливості бюджетного процесу у 

2018 році;   

- деякі питання запобігання корупції;  

- адміністративні процедури та надання адміністративних 

послуг; 

- cтратегія реформування системи управління 

державними фінансами: Розвиток бухгалтерського 

обліку, державного фінансового контролю та аудиту. 

Взято участь у форумі для бухгалтерів на тему 

«Автоматизація бюджетного обліку та звітування в 

Україні: запити та реалії». 

З метою забезпечення прозорості та відкритості 
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аудиту Афонін О.В. підготовки антикорупційної програми Держвної 

казначейської служби України на 2019 рік 

Держекспортконтролем взято участь у публічному 

обговоренні та надано відповідні пропозиції до проекту 

Програми. 

З метою розвитку програмно-цільового методу у 

бюджетному процесі, Держекспортконтролем 

впроваджено відповідні заходи за наказом Міністерства 

фінансів України від 02.01.2019 № 1 „Про затвердження 

методичних рекомендацій щодо впровадження та 

застосування гендерно орієнтованого підходу в 

бюджетному процесі”, розробленого відповідно до 

частини другої розділу ІІІ Стратегії реформування 

системи управління державними фінансами на 2017-2019 

роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 08.02.2017 № 142-р. 

З метою вдосконалення бухгалтерського обліку 

розроблено та внесено зміни до Положення про відділ 

фінансово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та 

звітності Держекспортконтролю та посадові інструкції 

працівників. 

У складі комісії (з залученням головного спеціаліста з 

питань запобігання та виявлення корупції) проведено 

плановий внутрішній аудит відповідності діяльності 

Держекспортконтролю вимогам законодавства за темою  

 «Оцінка стану контролю за збереженням матеріальних 

цінностей в Держекспортконтролі» (наказ 

Держекспортконтролю від 12.09.2019 № 93). Виявлені 

недоліки та ризики у діяльності Держекспортконтролю, 

заходи щодо їх усунення, відповідальні особи та терміни 

виконання зафіксовані у звіті.  

2.34 З метою ефективного 

використання державних коштів, 

передбачених для закупівель 

товарів, нормативно закріпити 

(визначити випадки застосування 

Протягом 

контрольного періоду. 

Аналіз та доповідь за 

результатами - кожний 

квартал                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Начальник управління 

адміністративної 

роботи, контролю та 

технічного 

забезпечення Тищенко 

(100%) З метою вдосконалення бухгалтерського обліку 

розроблено та внесено зміни до Положення про відділ 

фінансово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та 

звітності Держекспортконтролю та посадові інструкції 

працівників. Всі закупівлі у Держекспортконтролі 
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заходів контролю та причетних 

осіб) та здійснювати постійний 

контроль за цільовим та 

ефективним їх використанням 

шляхом багаторівневого 

погодження витрат, у 

передбачених чинним 

законодавством випадках – участь 

тендерного комітету, проведення 

аудиторських перевірок 

Г.В. 

 

Начальник відділу 

фінансово-

економічної роботи, 

бухгалтерського 

обліку та звітності 

Поправка І.В. 

 

Головний спеціаліст з 

питань внутрішнього 

аудиту Афонін О.В. 

здійснювалися відповідно до річних планів закупівель на 

2018-2019 роки. Придбання здійснюються через 

погодження з відділом фінансово-економіної роботи, 

бухгалтерського обліку та звітності (щодо дотриманням 

бюджетного законодавства при взяті бюджетних 

зобов’язань), з сектором юридичної роботи (погодження 

договорів) та наданням згоди в.о. Голови 

Держекспортконтролю. У передбачених чинним 

законодавством випадках закупівлі здійснюються за 

участю тендерного комітету Держекспортконтролю. З 

метою оптимізації роботи тендерного комітету та 

виконання рекомендацій внутрішнього аудиту до 

Положення про тендерний комітет 

Держекспортконтролю та додатків до річних планів 

закупівель Держекспортконтролю на 2018-2019 роки 

внесені відповідні зміни (накази Держекспортконтролю 

від 28.09.2018 № 42 та від 04.10.2019 № 110). 

З метою ефективного використання державних коштів, 

передбачених для закупівель товарів та послуг 

Держекспортконтроль, як розпорядник бюджетних 

коштів 3 рівня, протягом 2018-2019 років здійснив заходи 

щодо організації обслуговування та подачі фінансової та 

бюджетної звітністі в електроному вигляді у 

автоматизованій системі дистанційного обслуговування 

клієнтів “Е-Казна” і “Е-Звітність”. 

2.35 Забезпечити допуск до 

інформаційних баз даних у 

відповідності з отриманим рівнем 

доступу та фіксацію користувача. 

Співробітників 

Держекспортконтролю 

ознайомити з вимогами чинного 

законодавства щодо провадження 

діяльності з інформацією з 

обмеженим доступом та щодо 

передбаченої відповідальності за її 

Обмеження, 

регламентування 

доступу та 

ознайомлення з 

відповідальністю за 

порушення – липень 

2018 року, а також під 

час прийому на роботу. 

Контроль за 

використанням 

електронних баз даних 

Начальник Управління 

адміністративної 

роботи, контролю та 

технічного 

забезпечення Тищенко 

Г.В. 

 

Завідувач сектору 

роботи з персоналом 

Півненко О.О. 

 

(100%) Усім державним службовцям 

Держекспортконтролю під особистий підпис доведено 

вимоги чиноного законодавства щодо нерозголошення 

інформації, встановлені Законом України «Про 

запобігання корупції» (стаття 43), Законом України «Про 

державну службу» (пунт 12 частини першої статті 8), 

Кодексом України про адміністративні правопорушення 

(глава 13-А ст.172-8, глава 15, ст.212-5), загальними 

правилами етичної поведінки державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування, 

затвердженими наказом Національного агентства України 
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несанкціоноване розголошення – протягом 

контрольного періоду. 

Аналіз та доповідь за 

результатами - кожний 

квартал 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання 

корупції Ніфантов 

Ю.М. 

з питань державної служби 05.08.2016р. № 158, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 

31.08.2016р.  № 1203/29333, Кодексом етичної поведінки 

співробітників Держекспортконтролю, затвердженим 

наказом Держекспортконтролю від 02.02.2017 № 11. 

Допуск до інформаційних баз даних у відповідності з 

отриманим рівнем доступу та фіксацію користувача 

здійснюється на підставі наказів від 21.02.2017 №20 та 

від 20.04.2017 №38 (надається доступ до ПЕОМ для 

обробки секретної інформації). Доступ до баз даних 

користувачами здійснюється згідно з рівнем доступу 

встановленим адміністратором системи баз даних. 

Наказом Держекспортконтролю від 18.05.2018р. №22 

затверджено інструкції з документування управлінської 

інформації в електронній формі, організації роботи з 

електронними документами та з діловодства.  

У вересні 2019 року із правцівниками 

Держекспортконтролю проведено повторне 

ознайомлення із вимогами Порядку організації та 

забезпечення режиму секретності в  державних органах, 

органах місцевого самоврядування,  на підприємствах, в 

установах і організаціях, затвердженого ПКМУ від 

18.12.2013 №393. 

2.36 Автоматизація реєстрації та 

контролю виконання документів, 

впровадження електронної 

системи документообігу 

Протягом 

контрольного періоду. 

Аналіз та доповідь за 

результатами - кожний 

квартал 

Начальник Управління 

адміністративної 

роботи, контролю та 

технічного 

забезпечення Тищенко 

Г.В. 

 

Заступник начальника 

управління – 

начальник відділу 

інформаційних 

технологій і 

технічного 

(100%) Наказом Держекспортконтролю від 18.05.2018 

№22 затверджено інструкції з документування 

управлінської інформації в електронній формі, організації 

роботи з електронними документами та з діловодства. 

Наказом від 16.05.2019 № 38 внесені зміни до вказаної 

інструкції та наказом від 31.07.2019 №69 внесені зміни до 

додатків до наказу від 22.01.2019 №5 з метою їх 

врегулювання відповідно до нових вимог чинного 

законодавства.  Підготовлені документи для придбання 

системи електронного документообігу, яка буде 

відповідати всім діючим нормативно-правовим вимогам 

діловодства. 

Наказом Держекспорткотролю від 23.05.2019 № 41 
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забезпечення 

Настрадін Є.В. 

затверджені Положення про експертну комісію, 

Положення про архів та Правила видачі документів з 

архіву.  

Наказом Держекспортконтролю від 05.06.2019 № 46 

затверджено «Інструкцію з організації внутрішнього 

контролю в Державній службі експортного контролю 

України». 

Контроль за виконанням документів здійснюється 

відділом документообігу та контролю систематично. 

2.37 Співробітників 

Держекспортконтролю 

ознайомити з вимогами чинного 

законодавства  щодо провадження 

діяльності з інформацією з 

обмеженим доступом та щодо 

передбаченої відповідальності за її 

несанкціоноване розголошення. 

Забезпечити допуск до 

інформаційних баз даних у 

відповідності з отриманим рівнем 

доступу та фіксацію користувача 

Загальне ознайомлення 

під особистий підпис – 

липень 2018 року 

Протягом 

контрольного періоду – 

ознайомлення при 

прийнятті на роботу та 

допуск до 

інформаційних баз 

даних у відповідності з 

отриманим рівнем 

доступу. Аналіз та 

доповідь за 

результатами - кожний 

квартал                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Завідувач сектору 

роботи з персоналом 

Півненко О.О. 

 

Начальник Управління 

адміністративної 

роботи, контролю та 

технічного 

забезпечення Тищенко 

Г.В. 

 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання 

корупції Ніфантов 

Ю.М. 

(100%) Усім державним службовцям 

Держекспортконтролю під особистий підпис доведено 

вимоги чиноного законодавства щодо нерозголошення 

інформації, встановлені Законом України «Про 

запобігання корупції» (стаття 43), Законом України «Про 

державну службу» (пунт 12 частини першої статті 8), 

Кодексом України про адміністративні правопорушення 

(глава 13-А ст.172-8, глава 15, ст.212-5), загальними 

правилами етичної поведінки державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування, 

затвердженими наказом Національного агентства України 

з питань державної служби від 05.08.2016 № 158, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 

31.08.2016  № 1203/29333, Кодексом етичної поведінки 

співробітників Держекспортконтролю, затвердженим 

наказом Держекспортконтролю від 02.02.2017 № 11. 

У вересні 2019 року всіх службовців додатково під 

особистий підпис ознайомлено з вказаними вимогами. 

Допуск до інформаційних баз даних у відповідності з 

отриманим рівнем доступу та фіксацію користувача 

здійснюється на підставі наказів від 21.02.2017 №20 та 

від 20.04.2017 №38 (надається доступ до ПЕОМ для 

обробки секретної інформації). Доступ до баз даних 

користувачами здійснюється згідно з рівнем доступу 

встановленим адміністратором системи баз даних. 

Наказом Держекспортконтролю від 18.05.2018 №22 

затверджено інструкції з документування управлінської 
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інформації в електронній формі, організації роботи з 

електронними документами та з діловодства. Придбання 

системи електронного документообігу, яка буде 

відповідати всім діючим нормативно-правовим вимогам 

діловодства, знаходиться в стадії реалізації.  

2.38 Розробка та неухильне виконання 

алгоритму проведення конкурсу на 

зайняття вакантних посад 

державної служби відповідно до 

вимог законодавства. Проведення 

конкурсу та прийняття рішень на 

всіх стадіях у складі конкурсної 

комісії. Вибіркова перевірка 

дотримання вимог чинного 

законодавства керівництвом 

Держекспортконтролю 

Протягом 

контрольного періоду. 

При проведенні 

конкурсу на зайняття 

вакантних посад в 

органі 

Завідувач сектору 

управління з 

персоналом Півненко 

О.О. 

(100%) На підставі вимог діючих нормативно-правових 

актів та рекомендацій внутрішнього аудиту відповідності 

діяльності сектору роботи з персоналом 

Держекспортконтролю вимогам чинного законодавства 

розроблено у табличному вигляді алгоритм проведення 

конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби 

в Держекспортконтролі (таблиця № 1 від 11.06.2018) та 

забезпечено його неухильне виконання. Під час 

проведення конкурсів на офіційному веб-сайті 

Держекспортконтролю надається інформація з чітким 

переліком документів, які необхідно надати кандидатам. 

З метою забезпечення контролю на всіх етапах 

проведення конкурсу та виконання вимог законодавства, 

до наказу про конкурсну комісію Держекспортконтролю 

внесено відповідні зміни. Результати проведення 

конкурсних процедур фіксуються відповідними 

протоколами та іншими передбаченими законодавством 

документами.  

Інформація про переможців конкурсу та других 

кандидатів за результатами конкурсного відбору 

оприлюднюються на веб-сайті Держексплотконтролю. 

Усім учасникам конкурсного відбору надаються 

особисто, або надсилаються на електронну пошту чи 

поштову адресу повідомлення про результати конкурсу. 

У випадку непроходження конкурсу надаються письмові 

пояснення конкурсанту з посиланням на діючі 

законодавчі норми. 

2.39 У ході відпрацювання алгоритмів 

процедур у діяльності сектору 

роботи з персоналом передбачити 

та дотримуватись вимог письмової 

При проведенні 

конкурсу на зайняття 

вакантних посад в 

органі 

Завідувач сектору 

управління з 

персоналом Півненко 

О.О. 

(100%) На підставі вимог діючих нормативно-правових 

актів та рекомендацій внутрішнього аудиту відповідності 

діяльності сектору роботи з персоналом 

Держекспортконтролю вимогам чинного законодавства 
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фіксації отримання документів, 

наданих кандидатами, їх 

подальшого розгляду та перевірки 

щодо належності оформлення 

конкурсною комісією. Розробка 

питань та проведення опитування 

кандидатів щодо можливої 

наявності конфлікту інтересів, 

роз’яснення їм суті порушення та 

передбаченої відповідальності 

розроблено у табличному вигляді алгоритм проведення 

конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби 

в Держекспортконтролі (таблиця № 1 від 11.06.2018) та 

забезпечено його неухильне виконання. Під час 

проведення конкурсів на офіційному веб-сайті 

Держекспортконтролю надається інформація з чітким 

переліком документів, які необхідно надати кандидатам. 

Проводиться відповідна реєстрація пакету документів, 

отриманих від  кандидатів конкурсною комісією для 

участі  у конкурсному відборі відповідно до переліку, 

визначеному ст. 25 Закону України «Про державну 

службу». Розгляд та перевірка щодо належності 

оформлення вказаних документів здійснюється 

конкурсною комісією. Обов‘язково здійснюється 

опитування кандидатів щодо можливої наявності 

конфлікту інтересів та роз’яснення їм суті порушення та 

передбаченої відповідальності. 

2.40 Розробка та неухильне дотримання 

алгоритму проведення спеціальної 

перевірки кандидатів на посади, 

які передбачають зайняття 

відповідального або особливо 

відповідального становища, та 

перевірки, передбаченої Законом 

України «Про очищення влади», 

доповідь результатів керівнику 

органу. Контроль з боку 

конкурсної комісії за порядком та 

результатами проведення вказаних  

перевірок. 

У випадках прийому на 

роботу нових 

працівників та 

проведення у зв‘язку з 

цим спеціальної 

перевірки, а також 

перевірки, 

передбаченої Законом 

України «Про 

очищення влади» 

Завідувач сектору 

управління 

персоналом Півненко 

О.О. 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання 

корупції Ніфантов 

Ю.М. 

(100%) На підставі вимог діючих нормативно-правових 

актів та рекомендацій внутрішнього аудиту відповідності 

діяльності сектору роботи з персоналом 

Держекспортконтролю вимогам чинного законодавства 

(акт від 26.03.2018 № 98/19/83-18) розроблено у 

табличному вигляді алгоритм проведення спеціальної 

перевірки кандидатів на посади, які передбачають 

зайняття відповідального або особливо відповідального 

становища в Держекспортконтролі (таблиця № 2 від 

11.06.2018р.), та  алгоритм проведення перевірки, 

передбаченої Законом України «Про очищення влади» 

(таблиця № 3 від 11.06.2018р.). У звітному періоді 

проведено 1 спеціальну перевірку, передбачену розділом 

ІХ Закону України «Про запобігання корупції». 

Перевірка, яка визначена Законом України «Про 

очищення влади», проводилась кожного разу при 

призначенні на посади державної служби у відповідності 

до чинного законодавства, крім  випадків, коли така 

перевірка вже проводилась (за наявності довідки, 



52 
 

 

завіреної мокрою печаткою про проведення такої 

перевірки установою, яка перевірку проводила). 

Контроль за порядком та результатами перевірки 

здійснюється конкурсною комісією та в.о. Голови 

Служби   

2.41 Розгляд та погодження проектів 

наказів про суміщення 

керівниками причетних 

структурних підрозділів, відділу 

фінансово-економічної роботи, 

бухгалтерського обліку та 

звітності, головним спеціалістом з 

питань запобігання корупції 

Протягом 

контрольного періоду, 

у випадках видання 

наказів про суміщення 

Завідувач сектору 

управління 

персоналом Півненко 

О.О. 

Начальник відділу 

фінансово-

економічної роботи, 

бухгалтерського 

обліку та звітності 

Поправка І.В. 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання 

корупції Ніфантов 

Ю.М. 

(100%) Випадків суміщення протягом звітнього періоду 

не відбувалось. Накази Держекспортконтролю щодо 

покладання виконання обовязків тимчасово відсутнього 

державного службовця Держекспортконтролю на іншого 

державного службовця Держекспортконтролю 

погоджуються з керівниками причетних структурних 

підрозділів, завідувачем сектору юридичної роботи, 

начальником відділу фінансово-економічної роботи, 

бухгалтерського обліку та звітності, головним 

спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції 

2.42 Роз‘яснення працівникам 

Держекспортконтролю 

передбачених законодавством 

обмежень та заборон, які 

стосуються державних 

службовців, відповідальності за їх 

порушення. Подання та аналіз 

декларацій про отримання доходів 

Протягом 

контрольного періоду 

Завідувач сектору 

управління 

персоналом Півненко 

О.О. 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання 

корупції Ніфантов 

Ю.М. 

(100%) Усім працівникам Держекспортконтролю 

доведено (під особистий підпис) про обмеження та 

заборони, що стосуються державних службовців 

відповідно до Законів України «Про запобігання 

корупції» та «Про державну службу», та щодо 

відповідальності за їх порушення.  

У результаті контролю та постійної роз‘яснювальної 

роботи подання декларацій про отримання доходів 

здійснювалось вчасно як працюючими, так і звільненими 

працівниками Держекспортконтролю. При прийомі на 

роботу усім призначеним державним службовцям вище 

згадані документи доводяться під особистий підпис, 

документ з підписом додається до особових справ 

державних службовців. 

2.43 Роз‘яснення працівникам 

Держекспортконтролю 

передбачених законодавством 

Протягом 

контрольного періоду 

Завідувач сектору 

управління 

персоналом Півненко 

(100%) Усім працівникам Держекспортконтролю 

доведено (під особистий підпис) про обмеження та 

заборони, що стосуються державних службовців 
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обмежень та заборон, які 

стосуються державних 

службовців, відповідальності за їх 

порушення. 

О.О. 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання 

корупції Ніфантов 

Ю.М. 

відповідно до Законів України «Про запобігання 

корупції» та «Про державну службу», а також щодо 

відповідальності за їх порушення. Всіх співробітників 

ознайомлено (під особистий підпис) з Методичними 

рекомендаціями щодо запобігання та врегулювання 

конфлікту  інтересів, затвердженими рішенням 

Національного агентства з питань запобігання корупції 

від 29.09.2017 № 839, надані роз‘яснення.  

При прийомі на роботу усім призначеним державним 

службовцям вище згадані документи доводяться під 

особистий підпис, документ з підписом  додається до 

особових справ державних службовців. 

2.44 Організувати шляхом внесення 

змін до правил внутрішнього 

службового розпорядку 

багаторівневий контроль за 

дотриманням співробітниками 

Держекспортконтролю правил 

етичної поведінки, правил 

внутрішнього службового 

розпорядку, посадових інструкцій, 

інших вимог трудової дисципліни, 

забезпечити проведення 

періодичних перевірок дотримання 

та доповідь керівнику органу, 

закріплення необхідності 

контролю та відповідальності за 

неналежний контроль у посадових 

інструкціях керівників 

структурних підрозділів 

Протягом 

контрольного періоду 

Керівники 

структурних 

підрозділів 

Держекспортконтролю 

Завідувач сектору 

управління 

персоналом Півненко 

О.О. 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання 

корупції Ніфантов 

Ю.М. 

(100%) Розроблено та внесено зміни до Правил 

внутрішнього розпорядку Держекспортконтролю 

України, затверджені наказом Держекспортконтролю від 

13.06.2018 № 26. Передбачено заходи контролю за 

дотриманням співробітниками Держекспортконтролю 

правил етичної поведінки, правил внутрішнього 

службового розпорядку, посадових інструкцій, інших 

вимог трудової дисципліни.  

З метою забезпечення безумовного виконання вимог 

нормативно-правових актів в сфері визначення 

повноважень та порядку діяльності центральних органів 

виконавчої влади України, чіткої організації діяльності, 

збереження та раціонального використання державного 

майна, підвищення рівня трудової та виконавської 

дисципліни в підрозділах, наказом Держекспортконтролю 

від 22.01.2019 № 5 затверджено зміни Правил 

внутрішнього розпорядку Держекспортконтролю 

України, які деталізують деякі питання контролю. 

Правила внутрішнього розпорядку 

Держекспортконтролю України, затверджені загальними 

зборами трудового колективу Держекспортконтролю від 

11.07.2019 № 1. Усім співробітникам 

Держекспортконтролю у червні 2019 року додатково 

доведено під особистий підпис правила етичної 
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поведінки, правила внутрішнього службового 

розпорядку, інші вимоги трудової дисципліни.  

2.45 Ознайомлення під особистий 

підпис співробітників 

Держекспортконтролю з вимогами 

законодавства у сфері запобігання 

корупції, у тому числі – з 

обмеженнями та заборонами, 

пов‘язаними з прийняттям на 

державну службу та її 

проходженням. Проведення 

навчань для працівників органу з 

проблемних тематик у вказаній 

сфері, залучення (за погодженням) 

до їх проведення фахівців 

Національного агентства з питань 

запобігання корупції та 

Національного агентства України з 

питань державної служби 

Протягом 

контрольного періоду. 

Аналіз та доповідь за 

результатами - 

щоквартально 

Завідувач сектору 

управління 

персоналом Півненко 

О.О. 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання 

корупції Ніфантов 

Ю.М. 

(100%) Усім працівникам Держекспортконтролю 

доведено (під особистий підпис) про обмеження та 

заборони, що стосуються державних службовців 

відповідно до Законів України «Про запобігання 

корупції» та «Про державну службу», а також щодо 

відповідальності за їх порушення. Усіх співробітників 

ознайомлено (під особистий підпис, у 2018 та 2019 роках) 

з Методичними рекомендаціями щодо запобігання та 

врегулювання конфлікту  інтересів, затвердженими 

рішенням Національного агентства з питань запобігання 

корупції від 29.09.2017 № 839, надані роз‘яснення. При 

прийомі на роботу усім призначеним державним 

службовцям вище згадані документи доводяться під 

особистий підпис, документ з підписом додається до 

особових справ державних службовців. Головою комісії з 

оцінки корупційних ризиків проведено 10 навчань з 

питань запобігання корупції, а також за ініціативою 

Держекспортконтролю фахівцями Національного 

агентства з питань запобігання корупції проведено 2 

навчання, у яких взяли участь всі наявні на час 

проведення співробітники Держекспортконтролю. До 

Національного агентства України з питань державної 

служби направлено листа з метою надання методичної 

допомоги шляхом проведення навчань з тематик, що 

стосуються питань запобігання корупції. 

23 співробітники взяли участь у короткострокових 

семінарах з питань запобігання корупції, які проводились 

Національною академією державного управління при 

Президентові України, Національним агентством з 

питань запобігання корупції та Національним агентством 

України з питань державної служби. 

2.46 Розробити та закріпити наказом 

органу порядок реагування та 

повідомлення співробітниками про 

Липень 2018 року Головний спеціаліст з 

питань запобігання 

корупції Ніфантов 

(100%) Розроблено порядок реагування та повідомлення 

співробітниками про факти звернення до них або інших 

працівників Держекспортконтролю з метою схилення до 
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факти звернення до них або інших 

працівників 

Держекспортконтролю з метою 

схилення до вчинення 

корупційних та пов‘язаних з 

корупцією правопорушень 

Ю.М. вчинення корупційних та пов‘язаних з корупцією 

правопорушень. До державних службовців додатково 

доведено шляхом розміщення інформації на дошці 

оголошень Держекспортконтролю вимоги про 

обов‘язковість повідомлення уповноваженій особі з 

питань запобігання корупції та В.о. Голови Служби 

стосовно виявлених ознак потенційного або реального 

конфлікту інтересів, можливих передумов вчинення 

корупційного чи пов‘язаного з корупцією 

правопорушення.  

З метою забезпечення безумовного виконання вимог 

нормативно-правових актів в сфері визначення 

повноважень та порядку діяльності центральних органів 

виконавчої влади України, чіткої організації діяльності, 

збереження та раціонального використання державного 

майна, підвищення рівня трудової та виконавської 

дисципліни в підрозділах, наказом Держекспортконтролю 

від 22.01.2019 № 5 визначено співробітника, 

відповідального за організацію роботи з розгляду заяв, 

скарг, повідомлень викривачів щодо корупційних 

правопорушень та порушень пов’язаних з корупцією. 

2.47 Розробити та закріпити наказом 

органу порядок перевірки 

повідомлень про корупцію, 

внесених викривачами 

Серпень 2018 року Головний спеціаліст з 

питань запобігання 

корупції Ніфантов 

Ю.М. 

(100%) З урахуванням Методичних рекомендацій щодо 

організації роботи із повідомленнями про корупцію, 

внесеними викривачами, затверджених рішенням 

Національного агентства від 06.07.2017 № 286, 

розроблено порядок перевірки повідомлень про 

корупцію, внесених викривачами. За ініціативою 

Держекспортконтролю фахівцями Національного 

агентства з питань запобігання корупції проведено 

навчання працівників Держекспортконтролю щодо 

застосування Методичних рекомендацій щодо організації 

роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними 

викривачами, затверджених рішенням Національного 

агентства від 06.07.2017 №286 (брали участь 57 

співробітників Держекспортконтролю). 

З метою забезпечення безумовного виконання вимог 
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нормативно-правових актів в сфері визначення 

повноважень та порядку діяльності центральних органів 

виконавчої влади України, чіткої організації діяльності, 

збереження та раціонального використання державного 

майна, підвищення рівня трудової та виконавської 

дисципліни в підрозділах, наказом Держекспортконтролю 

від 22.01.2019 № 5 визначено співробітника, 

відповідального за організацію роботи з розгляду заяв, 

скарг, повідомлень викривачів щодо корупційних 

правопорушень та порушень пов’язаних з корупцією. 

2.48 З метою забезпечення умов для 

доброчесного та безпечного 

повідомлення про корупцію, 

замість існуючої електронної 

адреси створити відповідну легко 

доступну для залишення 

повідомлень та надійно захищену 

від неправомірного доступу до 

інформації сторонніх осіб 

електронну скриньку на 

офіційному веб-сайті 

Держекспортконтролю. 

Повідомити громадськість та 

суб‘єктів здійснення міжнародних 

передач товарів про створення 

такої скриньки і можливість 

залишити повідомлення про 

корупцію. Ознайомити службовців 

органу з положеннями розділу VIII 

Закону України «Про запобігання 

корупції». 

Липень 2018 року. 

Протягом 

контрольного періоду – 

додаткове періодичне 

повідомлення 

громадськості під час 

опрацювання інших 

проблемних питань 

щодо запобігання 

корупції 

Начальник Управління 

адміністративної 

роботи, контролю та 

технічного 

забезпечення Тищенко 

Г.В. 

 

Заступник начальника 

управління – 

начальник відділу 

інформаційних 

технологій і 

технічного 

забезпечення 

Настрадін Є.В. 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання 

корупції Ніфантов 

Ю.М. 

(100%) На офіційному веб-сайті Держекспортконтролю 

створено електронну скриньку «Повідомлення про 

корупцію». Інформацію щодо створення вказаної 

електронної скриньки розміщено на веб-сайті 

Держекспортконтролю у розділі «Новини» та на дошці 

оголошень. 

У зв‘язку виділеним фінансуванням у рамказ 

міжнародної фінансової допомоги створено проект  

нового веб-сайту Держекспортконтролю. На новому сайті 

буде реалізована розроблена спеціальна форма 

повідомлення, на яку можна буде потрапити натиснувши 

відповідну кнопку «Повідомити про корупцію» на 

головній сторінці. Це надасть можливість анонімно 

потенційному викривачу здійснити повідомлення про 

порушення вимог законодавства іншою особою. 

Відповідне повідомлення буде автоматично направлене 

на електронну скриньку уповноваженій особі з питань 

запобігання корупції Держекспортконтролю. На даний 

час здійснено презентацію нового сайту та проводиться 

розробка технічного завдання. Планується введення в 

експлуатацію в 1 півріччі 2020 року 

3 Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування 

3.1 Оприлюднити антикорупційну 

програму Держекспортконтролю 

на 2018-2019 роки на офіційному 

веб-сайті Інтернету з метою 

Протягом одного 

робочого дня після 

затвердження в НАЗК 

та отримання в 

Начальник відділу з 

прогнозно-аналітичної 

роботи, організації 

СВФЕК, забезпечення 

(100%) Антикорупційна програма Держекспортконтролю  

на 2018-2019 роки оприлюдненна на веб-сайті 

Держекспортконтролю у розділі «Антикорупційна 

діяльність». 
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поширення інформації щодо 

заходів з запобігання корупції, їх 

обговорення та отримання 

можливих пропозицій і доповнень, 

а також організації громадського 

контролю за її реалізацією. 

Держекспортконтролі  зв’язків з 

громадськістю і ЗМІ 

Крива В.В.  

Начальник Управління 

адміністративної 

роботи, контролю та 

технічного 

забезпечення Тищенко 

Г.В. 

 

3.2 Взяти участь у засіданні 

Громадської ради 

Держекспортконтролю (за 

погодженням), під час якого 

ознайомити її представників з 

положеннями Антикорупційної 

програми Держекспортконтролю 

на 2018-2019 роки, з їх правами, 

основними напрямками 

запобігання та виявлення корупції, 

залучити їх до контролю та 

реалізації запланованих заходів. 

Травень 2018р. 

 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання 

корупції Ніфантов 

Ю.М. 

(100%) На засіданні Громадської ради 

Держекспортконтролю ознайомлено її представників з 

положеннями Антикорупційної програми 

Держекспортконтролю на 2018-2019 роки, з їх правами, 

основними напрямками запобігання та виявлення 

корупції, запропоновано взяти участь у контролі та 

реалізації запланованих заходів. 

3.3 Додатково довести до працівників 

Держекспортконтролю правила 

внутрішнього службового 

розпорядку та етичні стандарти 

поведінки службовців відповідно 

до положень Законів України «Про 

державну службу» та «Про 

запобігання корупції». 

Ознайомлення з вказаними 

положеннями при зарахуванні на 

роботу нових працівників. 

Травень 2018р., 

травень 2019р., при 

зарахуванні на роботу - 

Півненко О.О., 

Ніфантов Ю.М. 

Завідувач сектору 

управління 

персоналом Півненко 

О.О. 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання 

корупції Ніфантов 

Ю.М. 

(100%) Всіх працівників Держекспортконтролю 

ознайомлено (під особистий підпис) з Правилами 

внутрішнього службового розпорядку, Кодексом етичної 

поведінки співробітників Держекспортконтролю та 

етичними нормами поведінки державних службовців 

відповідно до положень Законів України «Про державну 

службу» та «Про запобігання корупції».  

При прийомі на роботу усім призначеним державним 

службовцям вище згадані документи доводяться під 

особитий підпис, документ з підписом додається до 

особових справ державних службовців. 

Правила внутрішнього розпорядку 

Держекспортконтролю України, затверджені загальними 

зборами трудового колективуДержекспортконтролю від 
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11.07.2019 № 1. Усім співробітникам 

Держекспортконтролю у червні 2019 року додатково 

доведено під особистий підпис правила етичної 

поведінки, правила внутрішнього службового 

розпорядку, інші вимоги трудової дисципліни. 

3.4 Проводити ознайомлення 

співробітників 

Держекспортконтролю з вимогами 

діючого законодавства України у 

сфері запобігання та виявлення 

корупції, знову прийнятими 

нормативними актами, 

методологією та роз‘ясненнями 

компетентних органів. 

Протягом 

контрольного періоду 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання 

корупції Ніфантов 

Ю.М. 

(100%) Головою комісії з оцінки корупційних ризиків 

проведено 10 навчань з питань запобігання корупції, а 

також за ініціативою Держекспортконтролю фахівцями 

Національного агентства з питань запобігання корупції 

проведено 2 навчання, у яких взяли участь всі наявні на 

час проведення співробітники Держекспортконтролю. До  

Національного агентства України з питань державної 

служби направлено листи з метою надання методичної 

допомоги шляхом проведення навчань з тематик, що 

стосуються питань запобігання корупції (листи від 

29.08.2018р.  № 3141/81-18, від 02.09.2019 №3670/81-19). 

23 співробітники взяли участь у короткострокових 

семінарах з питань запобігання корупції, які проводились 

Національною академією державного управління при 

Президентові України, Національним агентством з 

питань запобігання корупції та Національним агентством 

України з питань державної служби. 

3.5 Надавати іншим структурним 

підрозділам 

Держекспортконтролю та окремим 

співробітникам роз‘яснення, 

методичну та консультаційну 

допомогу з питань застосування 

нормативних актів з питань 

етичної поведінки, правил 

внутрішнього службового 

розпорядку, запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, 

інших положень антикорупційного 

законодавства. 

Протягом 

контрольного періоду 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання 

корупції Ніфантов 

Ю.М. 

(100%) Головним спеціалістом з питань запобігання 

корупції та членами комісії з оцінки корупційних ризиків 

на постійній основі надаються роз‘яснення, методична та 

консультаційна допомога з питань застосування 

нормативних актів з питань етичної поведінки, правил 

внутрішнього службового розпорядку, запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, декларування та 

фінансового контролю, інших положень 

антикорупційного законодавства. Головою комісії з 

оцінки корупційних ризиків проведено 10 навчань з 

питань запобігання корупції, а також за ініціативою 

Держекспортконтролю фахівцями Національного 

агентства з питань запобігання корупції проведено 2 

навчання, у яких взяли участь всі наявні на час 
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проведення співробітники Держекспортконтролю. До 

Національного агентства України з питань державної 

служби направлено листи з метою надання методичної 

допомоги шляхом проведення навчань з тематик, що 

стосуються питань запобігання корупції (листи від 

29.08.2018р.  № 3141/81-18, від 02.09.2019 №3670/81-19). 

23 співробітники взяли участь у короткострокових 

семінарах з питань запобігання корупції, які проводились 

Національною академією державного управління при 

Президентові України, Національним агентством з 

питань запобігання корупції та Національним агентством 

України з питань державної служби. 

Здійснення роз‘яснювальної роботи головним 

спеціалістом з питань запобігання корупції фіксується в 

Журналі обліку роз‘яснень/консультацій, наданих 

співробітникам Держекспортконтролю з питань 

дотримання антикорупційного законодавства. 

3.6 Додатково провести ознайомлення 

працівників 

Держекспортконтролю з 

методичними рекомендаціями 

щодо запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів. Довести до 

службовців про обов‘язковість 

повідомлення уповноваженій особі 

з питань запобігання корупції та 

Голові Служби щодо виявлених 

ознак потенційного або реального 

конфлікту інтересів, можливих 

передумов вчинення корупційного 

чи пов‘язаного з корупцією 

правопорушення. Ознайомлення з 

вказаними положеннями при 

зарахуванні на роботу нових 

працівників. 

Травень 2018р., 

травень 2019р., при 

зарахуванні на роботу  

 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання 

корупції Ніфантов 

Ю.М. 

Завідувач сектору 

управління 

персоналом 

Півненко О.О. 

(100%) Усіх співробітників ознайомлено (під особистий 

підпис, двічі - у 2018 та 2019 роках) з Методичними 

рекомендаціями щодо запобігання та врегулювання 

конфлікту  інтересів, затвердженими рішенням 

Національного агентства з питань запобігання корупції 

від 29.09.2017 № 839, надані роз‘яснення. При прийомі на 

роботу усім призначеним державним службовцям вище 

згаданий документ доводиться під особистий підпис, 

документ з підписом додається до особових справ 

державних службовців. 

До державних службовців додатково доведено шляхом 

розміщення інформації на дошці оголошень 

Держекспортконтролю вимоги про обов‘язковість 

повідомлення уповноваженій особі з питань запобігання 

корупції та в.о. Голови Служби стосовно виявлених ознак 

потенційного або реального конфлікту інтересів, 

можливих передумов вчинення корупційного чи 

пов‘язаного з корупцією правопорушення.  
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3.7 Додаткове ознайомлення 

працівників 

Держекспортконтролю з 

положеннями Закону України 

«Про запобігання корупції» щодо 

корупційних та пов‘язаних з 

корупцією правопорушень, 

пов‘язаних з недотриманням 

встановлених законодавством 

обмежень, а саме: 

- обмеження  щодо використання 

службових повноважень чи свого 

становища; 

- обмеження щодо одержання 

подарунків або неправомірної 

вигоди; 

- обмеження щодо сумісництва та 

суміщення з іншими видами 

діяльності; 

- обмеження спільної роботи 

близьких осіб. 

Червень 2018р., 

червень 2019р., при 

зарахуванні на роботу 

Завідувач сектору 

управління 

персоналом 

Півненко О.О. 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання 

корупції Ніфантов 

Ю.М. 

 

(100%) Всім працівникам Держекспортконтролю 

доведено (під особистий підпис) про обмеження та 

заборони, що стосуються державних службовців 

відповідно до Законів України «Про запобігання 

корупції» та «Про державну службу», а також щодо 

відповідальності за їх порушення. 

При прийомі на роботу усім призначеним державним 

службовцям вище згадані документи доводяться під 

особистий підпис, документ з підписом додається до 

особових справ державних службовців 

3.8 З метою створення ефективного 

механізму попередження та 

врегулювання конфлікту інтересів, 

забезпечення здійснення дієвого 

фінансового контролю, створення 

належних умов для отримання 

інформації від викривачів про 

корупційні та пов‘язані з 

корупцією правопорушення, 

ініціювати проведення навчання 

працівників 

Держекспортконтролю з 

залученням фахівців (за 

погодженням) Національного 

агентства з питань запобігання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач сектору 

управління 

персоналом 

Півненко О.О., 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання 

корупції Ніфантов 

Ю.М. 

(100%) За ініціативою Держекспортконтролю фахівцями 

Національного агентства з питань запобігання корупції 

проведено 2 навчання працівників Держекспортконтролю 

з наступних тематик: 

- Електронне декларування, види декларацій, їх 

відмінність та особливості, найбільш поширені 

порушення та помилки у цій сфері (брали участь 63 

співробітники Держекспортконтролю); 

-  Застосування Методичних рекомендацій щодо 

організації роботи із повідомленнями про корупцію, 

внесеними викривачами, затверджених рішенням 

Національного агентства від 06.07.2017 №286 (брали 

участь 57 співробітників Держекспортконтролю). 
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корупції з наступних тематик: 

- Конфлікт інтересів. Сутність, 

шляхи виявлення та запобігання; 

- Електронне декларування, види 

декларацій, їх відмінність та 

особливості, найбільш поширені 

порушення та помилки у цій сфері; 

- Розмежування функцій між 

спеціально уповноваженими 

суб‘єктами у сфері протидії 

корупції, нормативно-правові 

акти, які це регламентують; 

- Застосування Методичних 

рекомендацій щодо організації 

роботи із повідомленнями про 

корупцію, внесеними 

викривачами, затверджених 

рішенням Національного агентства 

від 06.07.2017р. №286 

 

 

За погодженням –

протягом 2018р., 

 

За погодженням –

січень 2019р. -  

 

 

 

За погодженням – 

протягом 2018р. -  

 

 

 

За погодженням – 

протягом 2018р. -  

 

3.9 З метою виконання положень 

Законів України «Про державну 

службу» та «Про запобігання 

корупції», попередження 

порушення етичних стандартів 

поведінки та забезпечення 

контролю за дотриманням правил 

щодо доброчесності державними 

службовцями, ініціювати 

проведення навчання працівників 

Держекспортконтролю з 

залученням (за погодженням) 

фахівців Національного агентства 

України з питань державної 

служби з наступних тематик: 

- Дисциплінарна відповідальність 

державних службовців. Службова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управління 

адміністративної 

роботи, контролю та 

технічного 

забезпечення Тищенко 

Г.В. 

 

Завідувач сектору 

управління 

персоналом 

Півненко О.О., 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання 

корупції Ніфантов 

Ю.М. 

(100%) До Національного агентства України з питань 

державної служби направлено листи з метою надання 

методичної допомоги шляхом проведення навчань з 

тематик, що стосуються питань запобігання корупції 

(листи від 29.08.2018  № 3141/81-18, від 02.09.2019 

№3670/81-19). 

Взято участь (2 співробітники) у навчанні, яке 

проводилось Національним агентством України з питань 

державної служби щодо порядку та особливостей 

проведення оцінювання результатів службової діяльності 

державних службовців, які займають посади державної 

служби категорій «А», «Б» і «В» відповідно до статті 44 

Закону України «Про державну службу» та постанови 

Кабінету Міністрів України від 23.08.2017р. № 640.  
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дисципліна. Засади 

дисциплінарної відповідальності; 

- Методологія здійснення 

дисциплінарного провадження та 

особливості оформлення 

документів. Службове 

розслідування; 

- Виявлення причин та умов, що 

призвели до вчинення 

корупційного або пов‘язаного з 

корупцією правопорушення чи 

невиконання Закону України «Про 

запобігання корупції» в інший 

спосіб, у рамках дисциплінарного 

провадження; 

- Порядок та особливості 

проведення оцінювання 

результатів службової діяльності 

державних службовців, які 

займають посади державної 

служби категорій «А», «Б» і «В» 

відповідно до статті 44 Закону 

України «Про державну службу» 

та постанови Кабінету Міністрів 

України від 23.08.2017р. № 640. 

За погодженням –

протягом 2018р., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За погодженням –

листопад 2018р. 

 

3.10 З метою підвищення кваліфікації 

та професійного рівня у сфері 

запобігання та виявлення корупції 

взяти участь у семінарах, 

тренінгах та інших навчальних 

заходах. 

Протягом 

контрольного періоду  

 

Завідувач сектору 

управління 

персоналом 

Півненко О.О., 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання 

корупції Ніфантов 

Ю.М. 

(100%) 23 співробітники взяли участь у 

короткострокових семінарах (усього 11) з питань 

запобігання корупції, які проводились Національним 

агентством з питань запобігання корупції,  Національним 

агентством України з питань державної служби, 

Національною академією державного управління при 

Президентові України. 

За ініціативою Держекспортконтролю фахівцями 

Національного агентства з питань запобігання корупції 

проведено навчання працівників Держекспортконтролю з 

наступних тематик: 



63 
 

 

- Електронне декларування, види декларацій, їх 

відмінність та особливості, найбільш поширені 

порушення та помилки у цій сфері (брали участь 63 

співробітники Держекспортконтролю); 

-  Застосування Методичних рекомендацій щодо 

організації роботи із повідомленнями про корупцію, 

внесеними викривачами, затверджених рішенням 

Національного агентства від 06.07.2017 №286 (брали 

участь 57 співробітників Держекспортконтролю). 

Головний спеціаліст з питань запобігання 

та виявлення корупції Держекспортконтролю          Юрій НІФАНТОВ 


