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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо встановлення відповідальності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр)»

1.	Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до статті 61 Кодексу України про надра державний контроль за геологічним вивченням надр (державний геологічний контроль) та раціональним і ефективним використанням надр України здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.
Статтею 11 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» встановлено обов’язок суб’єктів господарювання:
допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення заходів державного нагляду (контролю) за умови дотримання порядку здійснення державного нагляду (контролю), вказаним Законом;
виконувати вимоги органу державного нагляду (контролю) щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства; 
надавати документи, зразки продукції, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час державного нагляду (контролю), відповідно до закону.
Аналіз матеріалів контрольних заходів, проведених центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, протягом               2014 року – І півріччя 2016 року, свідчить, що найбільш поширеними залишаються:
недопущення посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, до здійснення перевірок; 
ненадання під час перевірок документів, довідок тощо з питань дотримання вимог законодавства у сфері надрокористування. 
Внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення обумовлене необхідністю встановлення адміністративної відповідальності за невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.
Запропонований у законопроекті рівень розмірів штрафів здатний підвищити ефективність виконання одного із головних завдань адміністративного процесу – забезпечення правомірної поведінки суб’єктів надрокористування під час здійснення заходів державного геологічного контролю.

2. Мета і шляхи її досягнення
Метою законодавчого акта є встановлення адміністративної відповідальності за невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

3. Правові аспекти
Правовою підставою для розроблення проекту акту є Кодекс України про надра та Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

4. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація акту не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів
Проект акту потребує погодження Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку та торгівлі України та Державною регуляторною службою України, проведення правової експертизи у Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект
Проект акту не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації
У проекті акту відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції
У проекті акту відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення
Проект акту не потребує проведення консультацій з громадськістю.
9 Позиція соціальних партнерів
Проект акту не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу
Проект акту є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці
Реалізація проекту акта не впливає на показники ринку праці.

11. Прогноз результатів
Реалізація акту дозволить підвищити ефективність виконання одного із головних завдань адміністративного процесу – забезпечення правомірної поведінки суб’єктів надрокористування.
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