
 
 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 
 

НАКАЗ 
        

  від 16.03.2023                                       Київ                                        № 137 
 
Зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 березня 2023 року за                
№ 491/39547 
 
Про затвердження Критеріїв, за якими Міністерство фінансів України 
визначає підприємства, установи й організації, які мають важливе 
значення для національної економіки 
 

Відповідно до підпункту 4 пункту 2 Порядку та критеріїв визначення 
підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для 
функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення  
в особливий період, затверджених постановою Кабінету Міністрів України  
від 27 січня 2023 року № 76,  
 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити Критерії, за якими Міністерство фінансів України визначає 
підприємства, установи й організації, які мають важливе значення для 
національної економіки, що додаються. 

 
2. Департаменту фінансово-економічного планування, аналізу та майнових 

відносин в установленому порядку забезпечити: 
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції 

України; 
оприлюднення цього наказу. 
 
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 
 
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря 

Самоненка Д. А. 
   
 

В. о. Міністра           Роман ЄРМОЛИЧЕВ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

       Наказ Міністерства фінансів України 
 

       16 березня 2023 року № 137 
 
 

Критерії, 
за якими Міністерство фінансів України визначає підприємства, установи 

й організації, які мають важливе значення для національної економіки 
 
  

Підприємства, установи, організації визначаються такими, що мають 
важливе значення для галузей національної економіки, якщо вони відповідають 
хоча б одному з таких критеріїв: 

здійснення відповідно до законів реалізації державної політики, за 
формування якої відповідає Мінфін;  

здійснення діяльності у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, у якій  
формування та реалізацію державної політики забезпечує Мінфін;  

виконання робіт та надання послуг для Мінфіну на підставі договорів 
(угод, меморандумів, контрактів), укладених на строк не менше шести місяців; 

надання послуг, які забезпечують потреби підприємств, установ, 
організацій, які перебувають у сфері управління Мінфіну або щодо яких 
Мінфін здійснює функції з управління корпоративними правами, що належать 
державі у їхніх статутних капіталах, чи здійснює контроль за їхньою 
діяльністю, у разі якщо відсутність таких послуг призведе до порушення 
стабільного функціонування таких підприємств, установ, організацій; 

 перебування у сфері управління Мінфіну або Мінфін здійснює функції з 
управління корпоративними правами, що належать державі у їхніх статутних 
капіталах, чи здійснює контроль за їхньою діяльністю. 
 
 
Директор Департаменту фінансово- 
економічного планування, аналізу 
та майнових відносин                                              Володимир ЯКУБІВСЬКИЙ 
 


