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1 Звернення Голови Громадської ради
Шановні Колеги,
Звертаючись до Вас, я хочу в першу чергу подякувати Вам за плідну роботу
протягом року, зокрема, я хочу подякувати активним членам Громадської ради,
співробітникам Державної служби геології та надр України та іншим її структурним
підрозділам, представникам бізнесу та відповідним об’єднанням, представникам
громадських інститутів та громад.
За останній рік нам вдалось налаштувати робочий діалог з виконавцями та
зацікавленими сторонами, зокрема громадськість упевнилась, що Громадська
рада може, хоче і допомагає у вирішенні проблем. З другого боку, представники
бізнес сектору упевнились, що громадськість діє в інтересах України для
досягнення нашої спільної мети, розбудови економіки на засадах сталого розвитку.
У 2016 році було проведено 4 засідання Громадської ради, під час яких було
розглянуто питання організаційного, соціального, екологічного та економічного
характеру. Більше того, члени Громадської ради активно приймали участь у
процесах роботи Держгеонадр та забезпечували моніторинг процедур у
відповідності до законодавства України.
Користуючись нагодою, хочу ще раз подякувати Громадській раді за плідну роботу
у 2016 році та впевнений, що у 2017 році ми не тільки збережемо такий темп
роботи, але зможемо його покращити.

З повагою,
Голова Громадської ради
О.І. Панков
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2 Засідання Громадської ради
Протягом 2016 року Громадська Рада при Державній службі геології та надр України
провела 4 засідання, на яких було розглянуто та прийнято відповідні рішення по наступним
питанням:

2.1 Засідання №4 – 10.03.2016 року
10 березня 2016 року о 13:00 у Актовій залі Держгеонадр (м. Київ, вул Ежена Потьє 16) було
проведено засідання №4. В ході засідання було розглянуто та прийнято відповідні рішення
по наступним питанням:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Звіт щодо роботи Громадської ради за 2015 рік
План роботи на 2016 рік Комітету раціонального використання надр та інвестицій
План роботи на 2016 рік Комітету геології
Призначення Заступника голови комітету геології
Призначення Заступника голови комітету громадського контролю
План роботи на 2016 рік Комітету громадського контролю
Інформація щодо перевірки ДП «Кіровгеологія»
Про структуру і склад комітетів Громадської ради
Зміни в законодавстві, що стосується питань геології
Стан виконання Порядку взаємодії між Громадською радою та Державною
службою геології та надр України (видача посвідчень членам Громадської ради та
виділення приміщення для Громадської ради, доступ до сайту Держкомітету та
розміщення контактів комітетів та секретаріату Громадської ради)
11. Включення кандидатури до складу робочої групи для попереднього розгляду
питань продовження дії переоформлення, внесення змін до спеціального дозволу
на користування надрами, внесення змін до угоди про умови користування
надрами, зупинення, поновлення дії, анулювання спеціального дозволу на
користування надрами
12. Створення спільної комісії Громадської ради та Держкомітету геології на надр з
перевірки діяльності суб’єктів підприємницької діяльності що походять з Російської
федерації на предмет застосування санкцій та припинення дії спеціальних
дозволів країні-агресору згідно Закону України «Про санкції».
13. Різне
В результаті проведення четвертого засідання було проаналізовано роботу Громадської
ради у 2015 році та вироблено план роботи Громадської ради та її структурних підрозділів
на 2016 рік. Також, розглянуто результати перевірки ДП «Кіровгеологія», важливі для галузі
законодавчі ініціативи. Розглянуто питання щодо участі представників Громадської ради у
робочих групах та комісіях.
Результати роботи зафіксовано в протоколі №4.
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2.2 Засідання №5 –17.03.2016 року
17 березня 2016 року о 13:00 у Актовій залі Держгеонадр (м. Київ, вул Ежена Потьє 16) було
проведено засідання №5. В ході засідання було розглянуто та прийнято відповідні рішення
по наступним питанням:
1. Обрання кандидатури до складу робочої групи для попереднього розгляду питань
продовження дії переоформлення, внесення змін до спеціального дозволу на
користування надрами, внесення змін до угоди про умови користування надрами,
зупинення, поновлення дії, анулювання спеціального дозволу на користування
надрами.
2. Обрання кандидатури від Громадської ради Державної служби геології та надр
України до складу групи по підготовці проведення Аукціонів з спеціального
дозволу на право користування надрами.
3. Створення та затвердження персонального складу комісії Громадської ради
Державної служби геології та надр України з перевірки діяльності суб’єктів
підприємницької діяльності що походять з Російської Федерації на предмет
застосування санкцій та припинення дії спеціальних дозволів країні-агресору
згідно Закону України «Про санкції».
4. Про стан виконання Порядку взаємодії між Громадською радою та Державною
службою геології та надр України (видача посвідчень членам Громадської ради та
виділення приміщення для Громадської ради, доступ до сайту Держкомітету та
розміщення контактів комітетів та секретаріату Громадської ради).
5. Розгляд пропозицій Державної служби геології та надр України щодо змін до
Постанова Кабінету Міністрів України №615 та 594.
6. Зміни в законодавстві, що стосується питань геології (проекту Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення
користування надрами з метою видобування енергетичних корисних копалин»)
7. Презентація проекту «Потенціал шахтного газу»
8. Різне
В результаті проведення п’ятого засідання було розглянуто пропозиції та прийнято
відповідні рішення щодо ряду законодавчих ініціатив, що стосуються геологічної галузі.
Також, заслухано та прийнято рішення щодо кандидатів представників Громадської ради
у складі ряду комісій та робочих груп Держгеонадра.
Результати роботи зафіксовано у протоколі №5.

2.3 Засідання №6 –19.04.2016 року
19 квітня 2016 року о 16:00 у Актовій залі Держгеонадр (м. Київ, вул Ежена Потьє 16) було
проведено засідання №6. В ході засідання було розглянуто та прийнято відповідні рішення
по наступним питанням:
1. Внесення змін до Положення Громадської ради в частині заміни представників
громадських інститутів. Підстава: Звернення громадських організацій – членів
Громадської ради.
2. Переобрання Голови комітету геології Громадської ради.
3. Інформація про роботу комісії з перевірки діяльності суб’єктів підприємницької
діяльності з контролю за незаконним видобутком піску.
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4. Про стан виконання Порядку взаємодії між Громадською радою та Державною
службою геології та надр України (видача посвідчень членам Громадської ради та
виділення приміщення для Громадської ради, доступ до сайту Держгеонадр та
розміщення контактів комітетів та секретаріату Громадської ради).
5. Про роботу комісії Громадської ради Державної служби геології та надр України з
перевірки діяльності суб’єктів підприємницької діяльності що походять з Російської
Федерації на предмет застосування санкцій та припинення дії спеціальних
дозволів країні-агресору згідно Закону України «Про санкції».
6. Звернення громадських організацій – членів Громадської ради щодо заміни
представників громадських інститутів.
7. Різне
В результаті роботи шостого засідання Громадської ради було розглянуто ряд звернень
громадських організацій членів Громадської ради, заслухано інформацію про стан
виконання попередніх рішень Громадської ради та вирішено ряд організаційних питань
роботи Громадської ради.
Результати роботи зафіксовано у протоколі №6.

2.4 Засідання №7 –13.09.2016 року
13 вересня 2016 року о 11:00 у Актовій залі Держгеонадр (м. Київ, вул. Ежена Потьє 16)
було проведено засідання №7. В ході засідання було розглянуто та прийнято відповідні
рішення по наступним питанням:
1. Стан справ щодо припинення права користування надрами у судовому порядку.
2. Стан робіт щодо змін до Постанов 615 та 594
3. Проект щодо автоматизованого оброблення координат з допомогою спеціального
обладнання, ситуація щодо сплати Держгеонадра ТОВ «Беніш Джі Пі Ес Україна»
штрафних санкцій.
4. Ситуація стосовно перевірки діяльності суб’єктів господарської діяльності, що
походять з Російської федерації. Відповідь СБУ щодо ПАТ «Газінвест» (лист
Держгеонадра від 25.07.2016).
5. Внесення змін в Положення Громадської ради в частині заміни представників
громадських інститутів. Підстава: Звернення громадських організацій членів
Громадської ради (Включення/виключення членів Громради)
6. Ситуація навколо ДП “СЕЛИДІВВУГІЛЛЯ”. Вимоги та скарги шахтарів.
7. Переобрання Голови комітету геології Громадської ради
8. Стан виконання робіт щодо питань по незаконному видобутку піску
9. Про стан виконання Порядку взаємодії між Громадською радою та Державною
службою геології та надр України
10. Стан виконання плану робіт комітету громадського контролю
11. Стан виконання плану робіт комітету інвестицій та раціонального використання
надр
12. Стан виконання плану робіт комітету геології
13. Різне
В результаті роботи сьомого засідання Громадської ради було заслухано інформацію щодо
стану виконання попередніх рішень Громадської ради. До того, заслухано доповідь та
5

розглянуто питання щодо проблем деяких підприємств у галузі, заслухано інформацію
щодо роботи структурних підрозділів Громадської ради.

3 Участь у заходах та втілення ініціатив
У 2016 році члени Громадської ради приймали активну участь у процесах щодо розробки
та втілення в життя змін у нормативному полі геологічної галузі, приймали участь у ряді
заходів Держгеонадр, сприяли розвитку політики Держгеонадр на засадах відкритості та
прозорості.

3.1 Робота щодо законодавства та нормативного поля
Протягом року Громадська рада приймала участь у процесах розгляду та формування
законодавчих ініціатив, вивчення та надання рекомендацій щодо нормативних актів.
Зокрема, членами Громадської ради було надано рекомендації щодо покращення проекту
Кодексу про надра, внесення змін до постанов 615, 594 та 277, Кодексу законів про надра.

3.2 Робота з громадами та пресою
Протягом 2016 року Громадська рада займала активну позицію щодо відстоювання прав
та свобод громадськості, пророблено вулику роботу, підготовлені та направлені відповідні
та отриманні відповіді від державних інститутів влади.
Громадська рада отримує скарги від громад та окремих громадян щодо роботи певних
підприємств . Громадська рада, в свою чергу, проводить всебічну допомогу місцевим
громадам.
Голова Громадської ради спільно з представником Громадської ради при Міністерстві
екології провели спільну прес-конференцію щодо кадрових призначень у галузі.
Протягом року проводилась робота з журналістами щодо висвітлення роботи Громадської
ради та надання відповідей на запитання, що стосуються геологічної галузі та актуальних
проблем.
Також, Громадська рада активно залучається до таких проблем, як відчуження у
незаконний спосіб у державних підприємств майна сторонніми фірмами.

3.3 Ініціативи
Ведуться переговори щодо започаткування пілотного проекту в рамках котрого місцеві
екологічні організації виступатимуть в ролі моніторинг груп на місцях. Таким чином, місцеві
громадські організації зможуть удосконалити та полегшити роботу такиз служб як
Геоконтроль, зокрема Держгеонадра матиме можливість отримувати актуальну
інформацію від ширшого кола експертного середовища, що як наслідок підвищить
ефективність роботи Держгеонадр.
Проведено роботи з налагодження контактів та співпраці в рамках робочих груп з бізнес
асоціаціями та геологічними асоціаціями.
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4 Взаємодія з Державною службою Геології та надр України
4.1 Моніторинг роботи Держгеонадра та підзвітних підрозділів
Протягом року Громадська рада проводила моніторинг роботи структурних підрозділів
Державної служби геології та надр України. Зокрема, на засідання Громадської ради був
запрошений та прийнмав участь т.в.о Голови Держгеонадр Бояркін М.О., також на
засідання Громадської ради були запрошені для доповіді співробітники юридичного
департаменту. В ході даних зустрічей члени Громадської мали можливість задати питання
та отримати відповіді на актуальні для галузі питання.
До того, протягом року члени Громадської ради виконували моніторинг проведення
аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами Державною службою
геології та надр, роботи внутрішніх комісій

4.2 Робота в робочих групах та комісіях
Члени Громадської ради протягом року приймали участь в роботі робочої групи Державної
служби геології та надр України для попереднього розгляду питань подовження строку дії,
переоформлення, внесення змін до спеціального дозволу на користування кадрами,
внесення змін до угоди про умови користування надрами, зупинення, поновлення дії,
анулювання спеціального дозволу на користування надрами.
Члени Громадської ради протягом року приймали участь у роботі комісії з питань
надрокористування Державної служби геології та надр України.
Члени Громадської ради протягом року приймали участь у роботі робочої групи Державної
служби геології та надр України з перегляду наявної нормативно-правової бази у сфері
державного геологічного контролю та регулювання геологічного вивчення та
використання надр.

4.3 Проведення відкритих конкурсів на закриття вакантних посад
Члени Громадської ради прийняли участь у роботі комісій щодо відбору Керівників
підприємств та виконавчих служб, зокрема:
Державною службою геології та надр України проведено відкритий конкурс на заміщення
вакантної посади генерального директора Казенного підприємства «Кіровгеологія»
відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів
господарювання державного сектору економіки
Держгеонадрами оголошено конкурс на заміщення вакантних посад начальника
Державної організації «Північно-східна територіальна інспекція державного геологічного
контролю за веденням робіт по геологічному вивченню та використанню надр» та
генерального директора Державного регіонального геологічного підприємства
«Донецькгеологія»
Прийняли участь у роботі комісії щодо відбору Керівників виконавчих служб Геоконтролю.
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5 Фокус та пріоритети в роботі Громради на 2017 рік
Ширше залучення профільних Громадських організації до процесів монітронгу стану
довкілля на карєрах та підприємствах галузі. Підвищення ролі та розширення
співробітництва профільних громадських організацій місцевого рівня з Держгеонадра та
Громадською радою зокрема.
Підвищення ефективності підрозділів Держгеонадр на місцях особливо в частині
проведення геоконтролю. Ініціювати проект щодо розробки системи балів для
підприємств галузі, який зменшить кількість перевірок та полегшить процедури отримання
дозвільних документів.
Розширити діалог з питань нормативно-правової бази, якою керується Держгеонадра з
бізнес асоціаціями, громадськими організаціями та місцевими громадами з метою
підвищення ефективності роботи галузі на засадах сталого розвитку.
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