
Варіанти затвердження стратегічних документів у сфері економічного розвитку: визначені законодавством дії та часові рамки

Дія Час Дія Час Дія Час Дія Час Дія Час Дія Час Дія Час

Закон України (якщо 

вноситься Кабінетом 

Міністрів України)

Підготовка проекту Не 

регламен

товано

Оприлюднення 

проекту, 

громадське 

обговорення

Не менше 30  

календарних 

днів, до 90 

календарних 

днів

Погодження із 

заінтересованими 

органами 

виконавчої влади 

(обов’язково 

Мінфін, Мін’юст, 

Держпідприємництв

а)

10 

робочих 

днів

Правова 

експертиза 

(висновок 

Мін’юсту)

10 

робочих 

днів

Внесення 

погодженого 

проекту до 

Кабінету 

Міністрів; 

опрацювання 

внесеного 

проекту у 

Секретаріаті 

Кабінету 

Міністрів 

15 днів, 

до 30 

календарн

их днів

Внесення на 

розгляд 

Урядового 

комітету, 

схвалення

Внесення на 

засідання Кабінету 

Міністрів, схвалення

Державна цільова програма Підготовка проекту 

концепції 

програми

Не 

регламен

товано

Оприлюднення 

проекту, 

громадське 

обговорення

Не менше 30  

календарних 

днів, до 90 

календарних 

днів

Погодження із 

заінтересованими 

органами 

виконавчої влади 

(обов’язково 

Мінфін, Мін’юст, 

Держпідприємництв

а, Мінсоцполітики, 

подання до 

Мінекономрозвитку 

для погодження і 

складання 

узагальненого 

висновку)

Не 

регламен

товано

Внесення 

погодженого 

проекту 

концепції 

програми до 

Кабінету 

Міністрів; 

опрацювання 

внесеного 

проекту у 

Секретаріаті 

Кабінету 

Міністрів 

15 днів, 

до 30 

календарн

их днів

Внесення на 

розгляд 

Урядового 

комітету, 

схвалення

Внесення на 

засідання Кабінету 

Міністрів, схвалення 

проекту концепції; 

прийняття рішення 

про розробку 

державної цільової 

програми, 

визначення 

державних 

замовників, 

розрахунок обсягів та 

визначення джерел 

фінансування 

програми, у тому 

числі за рахунок 

коштів Державного 

бюджету України, 

строки розробки Указ Президента України 

(якщо вноситься Кабінетом 

Міністрів України)

Підготовка проекту 

документу та Указу 

Президента Украни 

про його 

затвердження

Не 

регламен

товано

Оприлюднення 

проекту, 

громадське 

обговорення

Не менше 30  

календарних 

днів, до 90 

календарних 

днів

Погодження із 

заінтересованими 

органами 

виконавчої влади 

(обов’язково 

Мінфін, Мін’юст, 

Держпідприємництв

а)

10 

робочих 

днів

Правова 

експертиза 

(висновок 

Мін’юсту)

10 

робочих 

днів

Внесення 

погодженого 

проекту до 

Кабінету 

Міністрів; 

опрацювання 

внесеного 

проекту у 

Секретаріаті 

Кабінету 

Міністрів 

15 днів, 

до 30 

календарн

их днів

Внесення на 

розгляд 

Урядового 

комітету, 

схвалення

Внесення на 

засідання Кабінету 

Міністрів, схвалення

Акт Кабінету Міністрів 

України (постанова або 

розпорядження)

Підготовка проекту Не 

регламен

товано

Оприлюднення 

проекту, 

громадське 

обговорення

Не менше 30  

календарних 

днів, до 90 

календарних 

днів

Погодження із 

заінтересованими 

органами 

виконавчої влади 

(обов’язково 

Мінфін, Мін’юст, 

Держпідприємництв

а)

10 

робочих 

днів

Правова 

експертиза 

(висновок 

Мін’юсту)

10 

робочих 

днів

Внесення 

погодженого 

проекту до 

Кабінету 

Міністрів; 

опрацювання 

внесеного 

проекту у 

Секретаріаті 

Кабінету 

Міністрів 

15 днів, 

до 30 

календарн

их днів

Внесення на 

розгляд 

Урядового 

комітету, 

схвалення

Внесення на 

засідання Кабінету 

Міністрів, 

затвердження, 

оприлюднення
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Дія Час Дія Час Дія Час Дія Час Дія Час Дія Час Дія Час

Внесення до Верховної 

Ради України, 

реєстрація в Апараті 

Верховної Ради, 

направлення до 

комітетів на розгляд

5 днів Головний комітет 

попередньо розглядає 

законопроект, 

висновки інших 

комітетів подаються 

до нього у 21-денний 

строк

30 днів Внесення до 

порядку денного 

сесії Верховної 

Ради; прийняття за 

правилами трьох 

читань, підписання 

Головою Верховної 

Ради. Направлення 

Президенту України 

на підпис. 

Розгляд закону 

Президентом 

України, 

підписання, 

оприлюднення.

15 днів

Підготовка проекту 

державної цільової 

програми

Не 

регламе

нтовано

Оприлюднення 

проекту державної 

цільової програми, 

громадське 

обговорення

Не менше 30  

календарних 

днів, до 90 

календарних 

днів

Погодження із 

заінтересованими 

органами виконавчої 

влади за 

визначенням 

Кабінету Міністрів 

України

10 

робочи

х днів

Правова 

експертиза 

(висновок 

Мін’юсту)

10 

робочи

х днів

Внесення 

погодженого проекту 

державної цільової 

програми до Кабінету 

Міністрів; 

опрацювання 

внесеного проекту у 

Секретаріаті Кабінету 

Міністрів 

15 днів, 

до 30 

календар

них днів

Внесення на 

розгляд 

Урядового 

комітету, 

схвалення

Внесення на 

засідання 

Кабінету 

Міністрів, 

затвердження, 

оприлюднення.

Внесення на розгляд 

Президента України, 

опрацювання в 

Адміністрації 

Президента України

30 днів Підписання 

Президентом 

України, 

оприлюднення 

Страница  2 из 2


