
ПРОТОКОЛ УЗГОДЖЕННЯ ПОЗИЦІЙ
щодо проекту Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки

1. Неврегульовані розбіжності
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Пропозиція до заходів Державної програми активізації розвитку 
економіки на 2013-2014 роки

Найменування органу виконавчої влади, 
що подав зауваження (пропозиції) та їх 

зміст

Мотиви відхилення зауважень 
(пропозицій)

1. Підвищення конкурентоспроможності економіки як запорука економічного зростання
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Пропозиція до заходів Державної програми активізації розвитку 
економіки на 2013-2014 роки

Найменування органу виконавчої влади, 
що подав зауваження (пропозиції) та їх 

зміст

Мотиви відхилення зауважень 
(пропозицій)

1. Легалізація заробітної плати

2. Зменшення навантаження на фонд оплати праці

3. Зміна механізмів розрахунку мінімальної заробітної плати, в тому 
числі,  реформування  поняття  мінімальної  заробітної  плати  з 
розрахункового  важелю на  мінімально  дозволену заробітну  плату 
(гарантовану заробітну плату),  що має бути виплачена найманому 
працівнику

4.  Встановлення відповідальності не лише для роботодавця, а і для 
працівників,  які  погоджуються  працювати  із  порушенням 
законодавства про працю та оплату праці

5. Ліквідація схеми зловживання залученням працівників до праці з 
неповним робочим днем з метою зменшення зобов’язань зі сплати 
податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску

Мінсоцполітики.  Пропозиція  викласти  у 
такій редакції:
Завдання: „Легалізація заробітної плати та 
відносин у сфері зайнятості”.
Заходи:  „Розроблення  проекту  Закону 
України щодо легалізації заробітної плати 
та відносин у сфері зайнятості”.
Відповідальним  виконавцем  визначити 

Міністерство  доходів  і  зборів  спільно  з 
Мінсоцполітики,  Мінфіном, 
Мінекономрозвитку,  Мін’юстом  та 
Держпідприємництвом.

Міністерство доходів і зборів України. Не 
підтримує  пропозицію  Мінсоцполітики 
щодо відповідального виконавця

Координаційний  центр  з  уповноваження 
економічних  реформ  не  підтримує 
пропозиції  Мінсоцполітики  викласти 
захід у редакції: 
Завдання: „Легалізація заробітної плати та 
відносин у сфері зайнятості”.
Заходи:  „Розроблення  проекту  Закону 
України щодо легалізації заробітної плати 
та відносин у сфері зайнятості”.
Відповідальним  виконавцем  визначити 

Міністерство  доходів  і  зборів  спільно  з 
Мінсоцполітики,  Мінфіном, 
Мінекономрозвитку,  Мін’юстом  та 

У проекті Національного плану дій на 
2013  рік  щодо  впровадження 
Програми  економічних  реформ  на 
2010-2014  роки  у  розділі 
VI. „Дерегуляція,  розвиток 
підприємництва  та  реформування 
надання  адміністративних  послуг” 
визначено  завдання  та  відповідні 
заходи з легалізації доходів фізичних 
осіб  та  зменшення  навантаження  на 
фонд оплати праці. Відповідальним за 
виконання  визначено  Міністерство 
доходів  і  зборів  України  спільно  з 
іншими міністерствами.

Крім цього, вважаємо за недоцільне у 
вищезазначеному завданні Державної 
програми  деталізувати  заходи  щодо: 
зменшення  навантаження  на  фонд 
оплати  праці;  зміни  механізмів 
розрахунку  мінімальної  заробітної 
плати; встановлення відповідальності 
працівників  за  порушення 
законодавства  про  працю;  ліквідації 
схеми  зловживання  залучення 
працівників  до  праці  з  неповним 
робочим  днем,  оскільки  конкретні 
положення  з  цих  питань  будуть 
визначені  при  розробці  відповідного 
законопроекту.
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Пропозиція до заходів Державної програми активізації розвитку 
економіки на 2013-2014 роки

Найменування органу виконавчої влади, 
що подав зауваження (пропозиції) та їх 

зміст

Мотиви відхилення зауважень 
(пропозицій)

6.  Зменшення  втручання  контролюючих  органів  у  господарську 
діяльність.
7. Скасування  повноважень  щодо  оформлення  протоколів  про 
адміністративні  правопорушення  у  сферах,  які  не  належать  до 
компетенції органів внутрішніх справ та передача їх уповноваженим 
органам  виконавчої  влади,  зокрема,  стосовно  порушень  правил 
торгівлі на ринках (розробка та супровід у Верховній Раді України 
проекту Закону України  „Про внесення  змін  до  Кодексу України 
про адміністративні правопорушення”).

МВС  висловив  пропозицію  про  те,  щоб 
головним  виконавцем  даного  заходу 
визначити  Держпідприємництво МВС 
зазначено, що цим має займатися у першу 
чергу Держпідприємництво,  а МВС буде 
допомагати,  оскільки  даний  орган  не 
займається подібними питаннями.. 

Держпідприємництво  не  підтримав  дану 
пропозицію.

8. Розроблення  та  організація  серійного  виробництва 
спеціалізованих  гамма  камер  для  радіонуклідної  діагностики  та 
апаратури для інфраструктури відділень радіонуклідної діагностики

Мінфін – пропонується вилучити захід
Держінформнауки  –  пропонується 
залишити захід

9. Створення  технології  виробництва  радіонуклідів  для  медичної 
діагностики та терапії

Мінфін – пропонується вилучити захід
Держінформнауки  –  пропонується 
залишити захід

10. Розроблення технології кардіомагнітної діагности уражень серця 
та організація вітчизняного виробництва сканерів на її основі

Мінфін – пропонується вилучити захід
Держінформнауки  –  пропонується 
залишити захід

11. Внесення змін до законодавства щодо поширення особливостей 
оподаткування  суб’єктів  індустрії  програмної  продукції  за  умови 
сплати  податків  фізичних  осіб  та  сплати  внесків  до  соціальних 
фондів

Координаційний  центр  з  упровадження 
економічних  реформ  –  пропонується 
вилучити захід
Держінформнауки  –  пропонується 
залишити захід
Міністерство  доходів  і  зборів  – 
пропонується  включити  до  переліку 
відповідальних  виконавців  Міністерство 
доходів і зборів
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Пропозиція до заходів Державної програми активізації розвитку 
економіки на 2013-2014 роки
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що подав зауваження (пропозиції) та їх 
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Мотиви відхилення зауважень 
(пропозицій)

12. Забезпечення  статутної  діяльності,  надання  підтримки 
інноваційним  проектам   Державною  інноваційною  небанківською 
фінансово-кредитною  установою  “Фонд  підтримки  малого 
інноваційного бізнесу”

Мінфін – пропонується вилучити захід
Координаційний  центр  з  упровадження 
економічних  реформ  –  пропонується 
вилучити захід
Мінекономрозвитку  –  пропонується 
вилучити захід
Держінформнауки  –  пропонується 
залишити захід

3. Підтримка національного товаровиробника та реалізація політики імпортозаміщення
13.  Розробка  спільно  із  вантажовідправниками  та  затвердження 
програми  заходів  щодо  своєчасного  забезпечення  промислових 
підприємств  якісним  вантажним  рухомим  складом,  передбачивши 
заходи направлені на створення умов для залучення державних та 
приватних  інвестицій  у  модернізацію  і  оновлення  вантажного 
рухомого складу для залізничних перевезень
Значення  показника  і  одиниця  виміру:  Забезпечення  вантажним 
рухомим складом: 100%
Відповідальний  виконавець:  Мінінфраструктури, 
Мінекономрозвитку, Мінпромполітики
Строк виконання: 2013
Прогнозні обсяги фінансування: 0 млн. грн.

Координаційний  центр  з  упровадження 
економічних  реформ  –  некоректне 
формулювання заходу

14.  Забезпечення  модернізації  електровозів  ДЕ-1 з  номера 003 по 
номер 016.

Мінфін – пропонується вилучити захід
Координаційний  центр  з  упровадження 
економічних  реформ  –  пропонується 
вилучити захід
Мінекономрозвитку  озвучило  позицію 
Мінінфраструктури  -  пропонується 
вилучити захід
Агентство держмайна (Мінпромполітики) 
– пропонується залишити захід
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Пропозиція до заходів Державної програми активізації розвитку 
економіки на 2013-2014 роки

Найменування органу виконавчої влади, 
що подав зауваження (пропозиції) та їх 
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Мотиви відхилення зауважень 
(пропозицій)

15. Звільнення вітчизняних підприємств від сплати ввізного мита та 
ПДВ при імпорті обладнання та комплектуючих виробів до нього, 
які не виробляються в Україні та імпортуються з метою технічного 
переоснащення виробництва для підприємств автомобілебудування, 
суднобудування,  сільгоспмашинобудування  та  авіабудівних 
підприємств, підприємств гірничо-металургійного комплексу

Мінфін – пропозиція виключити, так як є 
Закон  України  „Про  стимулювання 
інвестиційної  діяльності  у  пріоритетних 
галузях  економіки  з  метою  створення 
нових робочих місць” від 6 вересня 2012 
року № 5205-VI; Координаційний центр з 
упровадження  економічних  реформ  – 
пропозиція  виключити; 
Мінекономрозвитку  –  пропозиція 
виключити;  Асоціація  „Укрлегпром”  – 
пропозиція  включити  (запровадити 
розстрочку  по  сплаті  ПДВ),  Агентства 
держмайна  (Мінпромполітики)  – 
пропозиція включити.

16. Звільнення вітчизняних підприємств від сплати ввізного мита та 
ПДВ  при  імпорті  комплектуючих  та  обладнання,  які  не 
виробляються в Україні, для промислового складання на території 
України,  зокрема  для  підприємств  автомобілебудування, 
суднобудування,  сільгоспмашинобудування  та  авіабудівних 
підприємств

Мінфін – пропозиція виключити, так як є 
Закон  України  „Про  стимулювання 
інвестиційної  діяльності  у  пріоритетних 
галузях  економіки  з  метою  створення 
нових робочих місць” від 6 вересня 2012 
року № 5205-VI; Координаційний центр з 
упровадження  економічних  реформ  – 
пропозиція  виключити; 
Мінекономрозвитку  –  пропозиція 
виключити;  Асоціація  „Укрлегпром”  – 
пропозиція  включити  (запровадити 
розстрочку  по  сплаті  ПДВ),  Агентство 
держмайна  (Мінпромполітики)  – 
пропозиція включити.
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Пропозиція до заходів Державної програми активізації розвитку 
економіки на 2013-2014 роки

Найменування органу виконавчої влади, 
що подав зауваження (пропозиції) та їх 

зміст

Мотиви відхилення зауважень 
(пропозицій)

17.  Розроблення  Державної  цільової  науково-технічної  програми 
розвитку  та  реформування  гірничо-металургійного  комплексу 
України на період до 2020 року

Мінфін  –  пропозиція  виключити; 
Координаційний  центр  з  упровадження 
економічних  реформ  –  пропозиція 
виключити;  Мінекономрозвитку  – 
пропозиція  виключити;  Агентство 
держмайна  (Мінпромполітики)  – 
пропозиція включити.

18.  Прийняття  Державної  цільової  науково-технічної  програми 
розвитку машинобудування на період до 2020 року

Мінфін  –  пропозиція  виключити; 
Координаційний  центр  з  упровадження 
економічних  реформ  –  пропозиція 
виключити;  Мінекономрозвитку  – 
пропозиція  виключити;  Агентство 
держмайна  (Мінпромполітики)  – 
пропозиція включити.

19. Надання державних гарантій на отримання кредитних коштів на 
реалізацію  проектів  з  модернізації  доменного,  агломераційного, 
сталеплавильного,  рейкопрокатного  виробництва,  збільшення 
потужностей з виробництва трубної заготовки, впровадження нових 
видів продукції, зокрема труб підвищеної міцності
Відповідальний виконавець: Мінекономрозвитку, Мінпромполітики, 
Мінфін, Міністерство доходів і зборів
Строк виконання: 2013-2014
Прогнозні обсяги фінансування: 0 млн. грн.

Міністерство  доходів  і  зборів  – 
пропозиція  виключити  з  відповідальних 
виконавців Міністерство доходів і зборів
Координаційний  центр  з  упровадження 
економічних  реформ  –  пропонується 
вилучити захід
Визначити відповідальним виконавцем по 
заходу Мінпромполітики

20. Продовжити дію положень пункту 16 підрозділу 2 в наступній 
редакції  „Особливості  справляння  податку  на  додану  вартість” 
розділу  ХХ „Перехідні  положення”  Податкового  кодексу України 
щодо  операцій  з  постачання  необроблених  шкур   та  дубленої 
(чиненої) шкіри без подальшої обробки (товарні позиції 4101- 4106), 
у  тому  числі  операції  з  імпорту  таких  товарів,  звільняються  від 
оподаткування податком на додану вартість строком до 2020 року.

Мінфін – є окреме доручення КМУ щодо 
винесення  даного  питання  на  засідання 
КМУ
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Пропозиція до заходів Державної програми активізації розвитку 
економіки на 2013-2014 роки

Найменування органу виконавчої влади, 
що подав зауваження (пропозиції) та їх 

зміст

Мотиви відхилення зауважень 
(пропозицій)

21.  Встановлення  ставки  земельного  податку  для  промислових 
підприємств  на  рівні  2010  року  та  встановити   розмір  орендної 
плати за землю підприємствам легпрому з коефіцієнтом 0,5 від нової 
нормативної грошової оцінки

Мінфін – пропозиція виключити

22. Внести зміни до Закону України „Про Митний тариф України” в 
частині   зниження  ставок ввізного мита на меблеву фурнітуру та 
комплектуючі, які в Україні не виробляються.
Відповідальні виконавці: Мінекономрозвитку Мінпромполітики

Доповнити  графу  відповідальні 
виконавці: Міністерство доходів і зборів

23.  Збільшення  експорту  сільськогосподарської  продукції  та 
харчових продуктів.

24. Зняття експортних обтяжень на продукцію тваринництва, а саме 
зниження експортного мита на бугайців вагою понад 300  кг з 35% 
до 5%.

Мінфіну – виключити захід, 

Мінекономрозвитку – виключити, 

Координаційний  центр  з  упровадження 
економічних реформ – виключити, 

Мінагрополітики – включити

Мінекономрозвитку  –вилучити, 
оскільки   включення  заходу,  може 
призвести  до  негативних  соціально-
економічних наслідків.

4. Розвиток високотехнологічних перспективних секторів
25. Створення державної системи стимулів придбання споживачами 
транспортних засобів вітчизняного виробництва, у тому числі, через 
здешевлення  споживчих  кредитів  і  програм  утилізації  та  обміну 
старих транспортних засобів на нові. Рішення Уряду,  компенсація 
ставок за кредитами

Координаційний  центр  з  упровадження 
економічних  реформ –  пункт  носить 
декларативний  характер,  пропозиція 
виключити
Агентство держмайна (Мінпромполітики) 
– пропозиція включити

26. Забезпечення  державної  підтримки  виробництва  та  експорту 
шляхом  покращення  умов  кредитування  українських  виробників, 
зокрема, шляхом часткової компенсації відсотків за вже залученими 
кредитами  або  надання  кредитів  за  пільговими  відсотковими 
ставками.

Мінфін – пропозиція виключити
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Пропозиція до заходів Державної програми активізації розвитку 
економіки на 2013-2014 роки

Найменування органу виконавчої влади, 
що подав зауваження (пропозиції) та їх 

зміст

Мотиви відхилення зауважень 
(пропозицій)

27. Розробити та запровадити Державну цільову програму розвитку 
машинобудування для АПК, передбачивши фінансування заходів з 
відновлення  виробництва  вітчизняних  тракторів  та  комбайнів, 
зокрема, шляхом фінансування НДР та НДКР, а також компенсації 
частини  ставок  по  кредитах  на  модернізацію  виробництва  та 
впровадження у виробництво нових видів техніки. Рішення Уряду, 
компенсація ставок за кредитами

Вилучити „та запровадити”
Мінагрополітики  –  визначити 
Мінагрополітики  головним 
відповідальним  виконавцем,  потреба  в 
коштах  з  Державного  бюджету  у  2013 
році - 32,5 млн. грн..,  у 2014 році  - 35,0 
млн.  грн..,  Агентство  держмайна 
(Мінпромполітики)  –  пропозиція 
визначити  головним  відповідальним 
виконавцем  Мінпромполітики, 
Координаційний  центр  з  упровадження 
економічних реформ – пропозиція внести 
зміни в існуючі програми

28. Виділення  Агентству  держмайна  України/Мінпромполітики 
коштів  державного  бюджету  на  погашення  кредиторської 
заборгованості перед підприємствами машинобудування для АПК за 
раніше виконані, але не профінансовані роботи, згідно з програмою 
розвитку с/г машинобудування. Внесення змін до законодавства

Мінагрополітики  –  визначити 
Мінпромполітики  головним 
відповідальним  виконавцем,  Агентство 
держмайна  (Мінпромполітики)  – 
пропозиція замінити цифри 6987,0  на 7,0.

29. Списання  заборгованості  перед  соціальними  фондами. 
Прийняття законопроекту Богуслаєва В.О., Сухого Я.М. «Про деякі 
питання  заборгованості  державних  підприємств  авіаційної 
промисловості та забезпечення їх стабільного розвитку»;  
Відповідальний виконавець:  Мінфін,  Мінекономрозвитку, 
Мінпромполітики
Потреба фінансування: 2013 рік - 0 млн. грн.., 2014 рік - 0 млн. грн..

Мінфін – пропозиція виключити
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Пропозиція до заходів Державної програми активізації розвитку 
економіки на 2013-2014 роки

Найменування органу виконавчої влади, 
що подав зауваження (пропозиції) та їх 

зміст

Мотиви відхилення зауважень 
(пропозицій)

30. Виділення  в  Державному  бюджеті  коштів  для  фінансування 
відсоткового  доходу  власникам  облігацій.  Прийняття  змін  до 
Державного бюджету України на 2013 рік в частині передбачення 
коштів на фінансування відсоткового доходу власникам облігацій; 
безумовне передбачення у Державному бюджеті України на 2014 рік 
коштів, необхідних для погашення відсоткового доходу власникам 
облігацій.
Відповідальні виконавці: Мінфін, Мінпромполітики
Потреба фінансування з державного бюджету: 2013 рік - 237,4 млн. 
грн.., 2014 рік - 243,5 млн. грн..

Мінфін – пропозиція виключити Мінфін – 
пропозиція виключити

31. Значне здешевлення кредитних ресурсів для лізингової компанії 
та вітчизняних авіаперевізників з метою закупівлі літаків принаймні 
до 5 % річних
Економічний ефект: Щорічний обсяг реалізації авіаційної продукції 
буде  збільшено  на  5  млрд.  грн.,  що  дозволить  вивести  на 
беззбиткову  роботу  ХДАВП  та  покращити  фінансово-економічні 
показники серійного виробництва літаків на ДП „Антонов”
Відповідальні  виконавці:  Мінпромполітики,  Мінінфраструктури, 
Мінфін
Потреба фінансування з державного бюджету: 2013 рік - 5000,0 млн. 
грн.., 2014 рік - 0 млн. грн..

Мінфін – пропозиція виключити

32. Формування  державного  замовлення  на  закупівлю  та 
модернізацію  авіатехніки  вітчизняного  виробництва  для  потреб: 
державних авіакомпаній, парку техніки служб та підрозділів МНС, 
МО,  МВС,  МОЗ,  Мінінфраструктури,  Мінагрополітики  та  ін. 
центральних  і  місцевих  органів  влади.  Передбачення  вказаними 
органами  виконавчої  влади  бюджетних  асигнувань  для  закупівлі 
авіаційної техніки вітчизняного виробництва для власних потреб
Відповідальні  виконавці:  зацікавлені  ЦОВВ,  Мінпромполітики, 
Мінфін, Мінекономрозвитку
Потреба фінансування з державного бюджету: 2013 рік - 0 млн. грн., 
2014 рік - 0 млн. грн..

Мінфін – пропозиція виключити
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Пропозиція до заходів Державної програми активізації розвитку 
економіки на 2013-2014 роки

Найменування органу виконавчої влади, 
що подав зауваження (пропозиції) та їх 

зміст

Мотиви відхилення зауважень 
(пропозицій)

33. Компенсація  державою  частини  ставок  за  залученими 
кредитами, отриманих підприємствами галузі у комерційних банках. 
Забезпечення фінансування з Державного бюджету цільових коштів 
для  забезпечення  погашення  частини  ставок  за  залученими 
кредитами, отриманих підприємствами галузі у комерційних банках
Відповідальні Мінфін, Мінпромполітики, Мінекономрозвитку
Потреба  фінансування  з  державного  бюджету:  2013  рік  -  0  млн. 
грн.., 2014 рік - 0 млн. грн..

Мінфін – пропозиція виключити

34.  Прийняття  Закону  України  «Про  міжнародний  реєстр  суден 
України»,  Відповідальний  виконавець:  Мінпромполітики, 
Міністерство доходів та зборів
Потреба фінансування: 2013 рік - 0 млн. грн.., 2014 рік - 0 млн. грн..

Координаційний центр з упровадження 
економічних реформ – пропозиція 
потребує додаткового обґрунтування

35. Забезпечення  стимулів  для  розвитку  галузі  за  рахунок 
збільшення  обсягів  державних  замовлень  на  продукцію  галузі  (у 
тому  числі,  оборонних).  Сконцентрувати  на  вітчизняних 
суднобудівних  підприємств  державні  замовлення  з  будівництва 
суден, а також побудови плавучих конструкцій іншого призначення
Відповідальний виконавець: Мінпромполітики, Мінінфраструктури, 
Мінфін
Потреба фінансування: 2013 рік - 0 млн. грн.., 2014 рік - 0 млн. грн..

Координаційний центр з упровадження 
економічних реформ – вилучити

36. Визначення розширеного переліку товарів та послуг, що можуть 
ввозитись/споживатись  підприємствами  суднобудівної  галузі  без 
сплати ПДВ та мит за спрощеною процедурою.
Відповідальні Мінпромполітики, Мінекономрозвитку, Міністерство 
доходів і зборів
Потреба  фінансування  з  державного  бюджету:  2013  рік  -  0  млн. 
грн.., 2014 рік - 0 млн. грн..

Мінфін – пропозиція виключити

5. Структурні реформи у стратегічних секторах
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Пропозиція до заходів Державної програми активізації розвитку 
економіки на 2013-2014 роки

Найменування органу виконавчої влади, 
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Мотиви відхилення зауважень 
(пропозицій)

37. Подальший     розвиток метрополітену в містах України Координаційний центр з упровадження 
економічних реформ;Мінфін: вилучити.

У зв’язку із закінченням у 2010 році 
терміну дії Державної програми 
будівництва та розвитку мережі 
метрополітенів, на сьогодні відсутній 
базовий нормативний документ, який би 
визначав засади подальшого розвитку 
метрополітенів

38. Реформування  нафтогазової  галузі;  формування  ефективної 
нормативно-правової бази щодо розвідки і видобутку вуглеводнів, в 
т.ч. на умовах розподілу продукції.
Виконання геологорозвідувальних робіт з  метою приросту запасів 
вуглеводнів
Значення показника і одиниця виміру: 
Збільшення  виробництва  вуглеводнів  з  метою  заміщення  імпорту 
вуглеводнів на внутрішньому ринку енергоносіїв

Потребує уточнення обсяг фінансування з 
інших джерел у сумі 3742,0 млн. грн.

39.  Виконання  геологорозвідувальних  робіт  на  нетрадиційні 
вуглеводні.
Значення показника і одиниця виміру: 
Збільшення  виробництва  вуглеводнів  з  метою  заміщення  імпорту 
вуглеводнів на внутрішньому ринку енергоносіїв

Вилучити,  оскільки  відсутні 
обґрунтування  потреби  в  обсягах 
фінансування з інших джерел у сумі 100,0 
млн. грн.

40.  Оптимізація  структури  шахтного  фонду,  перегляд  принципів 
субсидіювання  вугільної  галузі  та  підвищення  ефективності 
діяльності  підприємств.
41.  Фінансове  оздоровлення вугледобувних підприємств  (часткове 
покриття витрат із собівартості).
Значення показника і одиниця виміру: 
Видобуток  вугілля  в  зазначеному  обсязі  сприятиме  заміщенню 
споживання природного газу вугіллям вітчизняного видобування та 
суттєво зменшить енергетичну залежність країни

Реалізація  зазначеного  заходу  не 
сприятиме  зростанню  економічного 
розвитку галузі.
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