
ГРАФІК 
проведення в Державній службі експертного контролю України тематичних телефонних “гарячих ліній” на 2019 рік 

 
 

№ 
п/п 

Питання 
(проект рішення), яке планується 

винести на обговорення 

Орієнтовний строк 
проведення телефонних 

“гарячих ліній” 
Структурний підрозділ (працівник) 

органу виконавчої влади, 
відповідальний за проведення 
телефонних “гарячих ліній” 

Контактні дані структурного підрозділу 
(працівника), відповідального за 

проведення телефонних “гарячих ліній” 
(телефон) 

1 
* 

Питання, пов’язані з особливостями 
та процедурами здійснення 

міжнародних передач озброєнь, 
військової техніки та боєприпасів 

13.05.2019 (14.00- 16.00) 
Відділ державної експертизи 

міжнародних передач озброєнь, 
військової техніки та боєприпасів 

департаменту державної експертизи 

Шелег Михайло Михайлович Литвин 
Сергій Мечиславович 

044-462-50-14 

2 
Питання, пов’язані з особливостями 

та процедурами здійснення 
міжнародних передач засобів зв’язку 

та електрообладнання 

08.04.2019 (14.00 - 16.00) 
Відділ державної експертизи 

міжнародних передач апаратури 
керування, електрообладнання та ТІШ 
департаменту державної експертизи 

Пухов Валерій В’ячеславович Гой Вадим 
Олександрович 
044-462-48-32 

3  Питання, пов’язані з особливостями 
та процедурами здійснення 

державного контролю за 
міжнародними передачами ракетної, 

космічної та авіаційної техніки 

12.08.2019 (14.00- 16.00) Відділ державної експертизи 
міжнародних передач ракетної, 
космічної та авіаційної техніки 

департаменту державної експертизи 

Грицай Євген Олександрович Мехед 
Олена Федорівна 

044-462-49-57 

4 Питання, пов’язані з отриманням 
повноважень на здійснення 

діяльності щодо попередньої 
ідентифікації товарів у галузі 

державного експортного контролю 

18.03.2019 (14.00 - 16.00) 
Відділ державної експертизи 

міжнародних передач спеціальних 
речовин, матеріалів, спецобладнання 

та технологій департаменту державної 
експертизи 

Мацько Наталія Володимирівна Юрко 
Олексій Михайлович 

044-462-49-54 
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п/п 

Питання 
(проект рішення), яке планується 
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Орієнтовний строк 
проведення телефонних 

“гарячих ліній” 
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органу виконавчої влади, 
відповідальний за проведення 
телефонних “гарячих ліній” 

Контактні дані структурного підрозділу 
(працівника), відповідального за 

проведення телефонних “гарячих ліній” 
(телефон) 

5 Питання, пов’язані з заходами, що 
стосуються попередження 

правопорушень в галузі державного 
експортного контролю та 

відповідальності за такі порушення 

11.02.2019 
02.12.2019 

(14.00- 16.00) 

Відділ правозастосування у сфері 
державного експортного контролю 

Шмельов В’ячеслав Геннадійович 
Колесник Олексій Геннадійович 

044-462-50-15 

6 
* 

Пропозиції стосовно вдосконалення 
нормативно- правової бази в галузі 
державного експортного контролю 

Питання стосовно вдосконалення та 
підвищення ефективності системи 

експортного контролю України 

04.11.2019 (14.00- 
16.00) 

11.03.2019 (14.00 - 
16.00) 

Відділ нормативно-правової роботи 
департаменту аналітичної і правової 
роботи, міжвідомчої та міжнародної 

взаємодії 

Байбуза Дмитро Сергійович Вискірко 
Наталія Іванівна 

044-462-48-41 

7 Питання організації належного 
функціонування системи 

внутрішньофірмового експортного 
контролю на підприємствах 

Питання вдосконалення структури 
та інформаційного наповнення веб-

сайту Держекспортконтролю в 
мережі Інтернет 

Питання вдосконалення механізмів 
налагодження взаємодії 
Держекспортконтролю 3 

громадськістю 

19.08.2019 (14.00- 
16.00) 

 
14.10.2019 (14.00- 

16.00) 
 

08.06.2019 
09.12.2019 

(14.00 - 16.00) 

Відділ з прогнозно-аналітичної 
роботи, організації СВФЕК, 

забезпечення зв’язків з громадськістю 
і ЗМІ департаменту аналітичної і 
правової роботи, міжвідомчої та 

міжнародної взаємодії 

Шипнівська Аліна Миколаївна Зубань 
Вікторія Олександрівна 

044-462-48-47 
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8 Питання, пов’язані з заходами, що 

здійснюються 
Держекспортконтролем в межах 

своєї компетенції в рамках 
європейської та євроатлантичної 

інтеграції 

07.10.2019 (14.00- 16.00) Відділ забезпечення виконання 
міжнародних зобов’язань України у 

сфері нерозповсюдження та 
експортного контролю департаменту 

аналітичної і правової роботи, 
міжвідомчої та міжнародної взаємодії 

Литвиненко Микола Григорович 
Багрій Ольга Валентинівна 044-462-58-27 

* 
Питання, пов’язані з адаптацією 
національного законодавства в 
галузі державного експортного 

контролю до відповідних норм та 
стандартів Європейського Союзу 

18.11.2019 (14.00 - 16.00)   

9 Виконання Антикорупційної 
програми Державної служби 

експортного контролю України на 
2018-2019 роки 

11.11.2019 (14.00 - 16.00) Головний спеціаліст з питань 
запобігання корупції 

Ніфантов Юрій Миколайович 044-462-48-
45 

 


