
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ

Н А К А З

« Л /  » lUr? ггСіЯ' 2016 р. м. Київ № ЛЗ

Про затвердження Плану заходів з  
виконання Плану дій Кабінету Міністрів 
України у  2016 році

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 16.03.2016 № 184 «Про затвердження плану Кабінету Міністрів України на 
2016 рік» та наказу Міністерства екології та природних ресурсів від 06.04.2016 
№150 «Про затвердження плану заходів», з метою подання відповідної 
інформації до Мінприроди та Мінекономрозвитку в установлені терміни

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів з виконання Плану дій Кабінету 
Міністрів України у 2016 році (далі-План заходів).

2. Керівникам структурних підрозділів Держгеонадр, що визначені 
відповідальними виконавцями згідно Плану заходів, забезпечити:

2.1. Своєчасне та ефективне виконання пунктів Плану заходів
2.2. Розроблення (у разі коли це передбачає пункт Плану заходів), 

відповідних законопроектів, проектів актів Кабінету Міністрів України разом 
із супровідними матеріалами та їх погодження із заінтересованими 
центральними органами виконавчої влади.

2.3. Подання до 27 числа кожного місяця до Юридичного управління 
інформації про стан виконання Плану заходів у друкованому вигляді та на 
електронну адресу: A.Grvhorash@geo.gov.на.



3. Юридичному управлінню (К.Е. Браіловська) забезпечити аналіз та 
узагальнення щомісячної інформації та її подання до Мінприроди та 
Мінекономрозвитку до 1 числа кожного місяця відповідно.

4. Відділу організаційної роботи та зв'язків із ЗМЇ (Калітка Л.І.) 
забезпечувати розміщення щомісячної інформації на веб-сайті Держгеонадр.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови М.О. Бояркін



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ Державної служби геології та надр 
України
від «U f y> кЛ - , ' 2016 р. №

План заходів
з виконання Плану дій Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 № 184

Завдання, визначені в 
Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів 

України та Стратегії 
сталого розвитку 
«У країна-2020»

Зміст заходів Строк 
виконання 

(дата, місяць)

Відповідальний
виконавець
згідно
розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 
16.03.2016 № 184

Відповідальний за 
виконання у 
Мінприроди 

(у разі наявності)

Відповідальний за 
виконання в 

Держгеонадрах

:ндикатор виконання

83. Енергетична 
безпека

Дерегуляція у 
газовидобувній галузі

1 вересня Міненерговугілля

Мінприроди

Держгеонадра Юридичне
управління

Управління 
надрокористування 
та міжнародного 
співробітництва

Управління
геології

Інші структурні 
підрозділи в межах 
компетенції

Прийняття 
Кабінетом 
Міністрів України 
відповідних 
нормативно- 
правових актів, 
схвалення 
відповідних 
законопроектів та 
подання їх до 
Верховної Ради 
України

203. Гармонізація
українського
законодавства до
європейського
природоохоронного
права

Забезпечення 
поетапного 
приведення 
законодавства . у 
відповідність 3 
директивами ЄС, 
впровадження яких є

Відповідно 
до планів 
імплементації

Мінприроди
інші центральні 
органи виконавчої 
влади

Структурні
підрозділи
Мінприроди

Юридичний
департамент

Юридичне
управління

Інші структурні 
підрозділи в межах 
компетенції

виконання
розпорядження
Кабінету
Міністрів України 
від 15 квітня 2015 
р. № 371 “Про 
схвалення



невід’ємною частиною 
виконання Угоди про 
асоціацію між 
Україною, з однієї 
сторони, та 
Європейським 
Союзом,
Європейським 
співтовариством з 
атомної енергії і 
їхніми державами- 
членами, з, іншої 
сторони (додаток XXX 
до глави 6 
“Навколишнє 
середовище” розділу 
V “Економічне та 
галузеве
співробітництво”)

розроблених 
Міністерством 
екології та 
природних 
ресурсів планів 
імплементації 
деяких актів 
законодавства 
ЄС”

:213. Створення 
ринку
геологорозвідки

1) розроблення та 
подання Кабінетові 
Міністрів України 
проектів актів , щодо 
внесення змін до 
Кодексу України про 
надра, постанови 
Кабінету Міністрів 
України від ЗО травня 
2011 р. № 615 “Про 
затвердження Порядку 
надання спеціальних 
дозволів на 
користування 
надрами”.

грудень Держгеонадра Держгеонадра

Юридичний
департамент

Юридичне
управління

Управління
геології

Інші структурні 
підрозділи в межах 
компетенції

схвалення 
відповідного 
законопроекту та 
подання його до 
Верховної Ради 
України, 
прийняття 
відповідної 
постанови



2) поширення 
інформації про нові 
інвестиційні 
можливості в Україні 
для
геологорозвідувальних
компаній

грудень Держгеонадра Держгеонадра Управління
геології

Інші структурні 
підрозділи в межах 
компетенції

оприлюднення
інформації

3) налагодження 
співпраці з 
міжнародними 
геологічними 
асоціаціями

грудень Держгеонадра Держгеонадра Управління 
надрокористування 
та міжнародного 
співробітництва

Інші структурні 
підрозділи в межах 
компетенції

представлення 
України у значних 
міжнародних 
заходах

214. Впровадження 
стратегічних 
напрямів розвитку 
мінерально- 
сировинної бази 
України

розроблення та 
подання Кабінетові 
Міністрів України 
законопроекту щодо 
внесення змін до 
Закону України “Про 
затвердження 
Загальнодержавної 
програми розвитку 
мінерально- 
сировинної бази 
України на період до 
2030 року”

грудень Мінприроди
Держгеонадра

Держгеонадра
Юридичний
департамент

Управління
геології

Юридичне
управління

Інші структурні 
підрозділи в межах 
компетенції

схвалення 
відповідного 
законопроекту та 
подання його до 
Верховної Ради 
України
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215. Переведення у 
цифровий формат та 
відкриття 
геологічної 
інформації

1) розроблення та 
подання Кабінетові 
Міністрів України 
проектів відповідних 
нормативно-правових 
актів

грудень Мінприроди
Держгеонадра

Держгеонадра
Юридичний
департамент

Юридичне
управління

Управління
геології

Інші структурні 
підрозділи в межах 
компетенції

прийняття 
відповідних актів

2) поетапне 
переведення 
геологічної інформації 
у цифровий формат за 
принципом
актуальності та 
пріоритетності

грудень Держгеонадра Держгеонадра Управління
геології

Управління 
надрокористування 
та міжнародного 
співробітництва

Інші структурні 
підрозділи в межах 
компетенції

створення 
інформаційного 
порталу та 
ведення баз даних

216. Побудова в 
. Україні дієвої 
системи нагляду за 
дотриманням вимог 
природоохоронного 
законодавства

Реформування 
системи державного 
нагляду (контролю) у 
сфері охорони 
навколишнього 
природного 
середовища шляхом 
визначення єдиного 
контролюючого 
органу у цій сфері та 
передачі йому всіх 
контрольних функцій

протягом року Мінприроди
Держекоінспекція

Держекоінспекція
Юридичний
департамент

Департамент
державного
геологічного
контролю

Юридичне
управління

прийняття 
Кабінетом 
Міністрів України 
відповідних актів
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217. Охорона та 3) - розроблення та грудень Мінприроди Департамент Управління схвалення
стале використання подання Кабінетові Держводагентство охорони геології відповідного
водних, земельних Міністрів України Держгеонадра природних законопроекту та

! та лісових ресурсів проекту Закону ресурсів Юридичне подання його до
України “Про управління Верховної Ради
внесення змін до Держводагентство України
Водного кодексу
України щодо Юридичний Інші структурні
спеціального департамент підрозділи в межах
водокористування” компетенції

Держгеонадра


