
 
 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ 
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_______________ № _____________ 

На  № ___________ від  ___________ 

Міністерство закордонних  
справ України 

 

Щодо погодження технічного завдання на 
закордонне відрядження  
 

 

Просимо погодити технічне завдання на закордонне відрядження представника 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України для участі у навчальному 

візиті з питань державної допомоги до Республіки Молдова з 15 до 18 березня 2015 

року у  м. Кишинів, Республіка Молдова. 

 

Додатки: 1. Технічне завдання на 2 арк. 

 2. Листи-запрошення Проекту ЄС “Гармонізація системи державних 

закупівель в Україні зі стандартами ЄС” від 26.02.2015 та від 05.03.2015 

на 17 арк. 

 

 

 

Заступник Міністра економічного 

розвитку і торгівлі України                                    Максим НЕФЬОДОВ 
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ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО 

Міністерство закордонних  
справ України 

 

Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі України 

_____________________ ____________________   

 

“___” ________________ 2015 р. 
 

“___” __________________ 2015 р. 
 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

на закордонне відрядження представника Міністерства  
економічного розвитку і торгівлі України для участі  
у навчальному візиті з питань державної допомоги  

до Республіки Молдова  
(Кишинів, Республіка Молдова, з 15 по 18 березня 2015 року) 

 

Обґрунтування доцільності участі представників України у заході: 
З 15 березня по 18 березня 2015 року планується здійснити в рамках роботи 

Проекту ЄС “Гармонізація системи державних закупівель в Україні зі стандартами 
ЄС” навчальний візит з питань державної допомоги до Республіки Молдова. 

Основною метою навчального візиту є отримання інформації про 
започаткування та початок роботи системи державної допомоги в Молдові, вивчення 
досвіду та підходів стосовно започаткування реєстру державної допомоги, вивчення 
інституційних структур стосовно регулювання державної допомоги, отримання 
роз’яснень щодо основних проблем з якими стикались країни на шляху до 
встановлення системи контролю за наданням державної допомоги суб’єктам 
господарювання, навчання стосовно підвищення обізнаності в контексті 
імплементації даної системи. 

Навчальний візит планується з метою вивчення відносно нової системи 
регулювання державної допомоги в Молдові. Навчальний візит надасть можливість 
обмінятися інформацією та вивчити національне законодавство з питань державної 
допомоги та функціонування національних органів, що є уповноваженими за 
контроль за наданням державної допомоги суб’єктам господарювання. 

Всі транспортні витрати, розміщення у готелі та добові бере на себе Проект ЄС 
“Гармонізація системи державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС”(листи 

Проекту ЄС “Гармонізація системи державних закупівель в Україні зі стандартами 
ЄС” додаються). 

Склад представників Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України: 

 

Мішта Тетяна Сергіївна – начальник відділу надання роз’яснень з питань 
державних закупівель департаменту державних закупівель та державного замовлення. 

Нормативно-правові акти, якими керуватимуться представники 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України під час спеціалізованого 
семінару:  

 

Конституцією України, Законами України, Указами та Розпорядженнями 
Президента України, постановами та рішеннями Верховної Ради України і Кабінету 
Міністрів України, положеннями “Основних напрямків зовнішньої політики 
України”, а також цим Технічним завданням. 

Мета проведення заходу: 



Метою участі представника Мінекономрозвитку у навчальному візиті з питань 
державної допомоги до Республіки Молдова є отримання інформації про 
започаткування роботи системи державної допомоги, вивчення досвіду та 
інституційних структур стосовно регулювання державної допомоги, отримання 
роз’яснень щодо основних проблем з якими стикалась приймаюча країна на шляху до 
встановлення системи контролю за наданням державної допомоги суб’єктам 
господарювання. 

Основні завдання заходу: 
отримання знань щодо законодавчого регулювання для започаткування та 

роботи реєстру державної допомоги; 
ознайомлення з досвідом Уряду Молдови при наданні законодавчої підтримки  

органам-надавачам державної підтримки; 
вивчення досвіду та підходів стосовно започаткування реєстру державної 

допомоги та  інституційних структур  стосовно регулювання державної допомоги. 
Під час участі у заходах представник Мінекономрозвитку повинен не 

допускати та блокувати можливі кроки, спрямовані на легітимізацію анексії 
Російською Федерацією АР Крим та прийняття рішень, що можуть інтерпретуватися 
як пряме або непряме визнання будь-якої зміни статусу АРК. Враховувати та за 
необхідності активно використовувати відповідні положення резолюції Генеральної 
Асамблеї ООН від 27.03.2014 р. “Територіальна цілісність України” (A/Res/68/262). 

Очікувані результати участі у заході: 
Досвід та знання, отримані під час навчального візиту з питань державної 

допомоги суб’єктам господарювання до Республіки Молдова будуть використані у 
роботі Мінекономрозвитку в контексті застосування норм Закону України “Про 
державну допомогу суб’єктам господарювання”, який передбачає перехідний період 
для подальшого запровадження контролю та моніторингу за державною допомогою. 

 

Фінансування відрядження:  
Здійснюється за рахунок коштів Проекту ЄС “Гармонізація системи державних 

закупівель в Україні зі стандартами ЄС” (включаючи транспортні витрати, 
розміщення у готелі та добові). 

Зобов’язання щодо звітування:  
У десятиденний термін після повернення з відрядження подати звіт до 

Міністерства закордонних справ України. 
 

Додатки: Листи - запрошення Проекту ЄС “Гармонізація системи державних 
закупівель в Україні зі стандартами ЄС” від 26.02.2015 та від 
05.03.2015 на 17 арк. 
 

 

Директор департаменту державних 

закупівель та державного замовлення                      Андрій РУБАН 

 

 


