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Про затвердження Плану діяльності
Державної служби геології та надр України
з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік

Відповідно до статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності»,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити План діяльності Державної служби геології та надр
України з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік, що додається.
2.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови

О.В. Кирилюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби геології
та надр України
А

їгЛ'<,и

ІОії

№

ьн-у

ПЛАН
діяльності Державної служби геології та надр України
з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік
№

Назва проекту регуляторного
акта

Обґрунтування необхідності
прийняття регуляторного акта

1

Проект Кодексу України про надра На виконання виконання пункту 9
Плану
заходів
щодо
реалізації
(нова редакція)
Концепції розвитку газовидобувної
галузі
України,
затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 28 грудня 2016 року №
1079-р
та
пункту
202
Плану
пріоритетних дій Уряду на 2017 рік,
затвердженого
розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 3 квітня
2017 року № 275-р

2

Проект Закону України «Про
внесення змін до Закону України
«Про місцеве самоврядування»

Проект має на меті прискорення
погодження
органами
місцевого
самоврядування надання ділянок надр
у користування як шляхом продажу на

Центральні органи
виконавчої влади та
структу рні підрозділи, що
р 03 роб л ятимуть
регуляторний акт
Держгеонадра

Держгеонадра

Термін виконання

IV квартал 2018 року І

IV квартал 2018 року

(щодо погодження надання надр у аукціоні, так і без аукціону з метою
покращення для надрокористувачів
користуання)»
умов
провадження
господарської
діяльності у сфері надрокористування
та наповнення державного бюджету.
Та, з метою приведення у відповідність
до положень Кодексу України про
надра, пропонується внести зміни до
статей 23,43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» в
частині
повноважень,
щодо
погодження
надання
надр
у
користування
органами
місцевого
самоврядування
з

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

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.

Держгеонадра

IV квартал 2018 року

4

Проект Закону України «Про
внесення змін до статті 62 Кодексу
України про надра

Метою законопроекту є практична
реалізація статей 64 та 67 Кодексу
України про надра та покладення на
Державну службу геології та надр
України функції щодо розрахунку
збитків, завданих державі внаслідок
порушення законодавства про надра.
Реалізація акту дозволить підвищити

Держгеонадра

IV квартал 2018 року

ефективність державного геологічного
контролю, забезпечити охорону надр та
створить умови для
зменшення
випадків самовільного користування
надрами та створити рівні умови для
ведення
бізнесу
у
сфері
надрокористування.
5

Проект Закону України «Про
внесення змін до Закону України
«Про
затвердження
Загальнодержавної
програми
розвитку
мінерально-сировинної
бази України на період до 2030
року»

Рекомендації
Висновку
Колегії
Рахункової палати України до Звіту про
результати перевірки ефективності
використаних
коштів
державного
бюджету, спрямованих у 2011-2012
роках
на
розвиток
мінеральносировинної бази від 11 квітня 2013 року
№ 22/6-2, необхідність актуалізації
положень Програми з урахуванням
загроз
енергетичній
безпеці,
пов’язаних із тимчасовою окупацією
території Автономної Республіки Крим
та міста Севастополя згідно з рішенням
Ради національної безпеки і оборони
України від 28 квітня 2014 року «Про
стан
забезпечення
енергетичної
безпеки у зв’язку з ситуацією щодо
постачання природного газу в Україну»

Держгеонадра

IV квартал 2018 року

6

Проект
постанови
Кабінету На виконання пункту 203 Плану
Міністрів України «Про внесення пріоритетних дій Уряду на 2017 рік,
розпорядженням
змін до Методики визначення затвердженого
Кабінету
Міністрів
України
від 3 квітня
вартості запасів і ресурсів корисних
копалин родовища або ділянки надр, 2017 року № 275-р, з метою приведення
законодавства у відповідність з
що надаються у користування»
вимогами
Рамкової
класифікації

Держгеонадра

IV квартал 2018 року

......................................

і

Організації Об’єднаних Націй копалин
енергетичних та мінеральних запасів та
ресурсів 2009 року (РКООН 2009)

7

Проект
постанови
Кабінету
Міністрів України «Про внесення
змін до Положення про порядок
проведення державної експертизи та
оцінки запасів корисних копалин»

Метою розробки проекту атка є
усунення неоднозначного тлумачення
норм пункту 25 Положення про
порядок
проведення
державної
експертизи та оцінки запасів корисних
копалин, затвердженого постановою
Кабінету
Міністрів України
від
22.12.1994
№
865;
сприяння
зменшенню регуляторного тиску на
суб’єктів
господарювання,
які
здійснюють видобування корисних
копалин.

Держгеонадра

II квартал 2018 року

8

Проект наказу Міністерства екології
та природних ресурсів України «Про
затвердження Інструкції про зміст,
оформлення та порядок подання в
Державну комісію України по
запасах
корисних
копалин
матеріалів
геолого-економічної
оцінки родовищ нафти і газу »

Метою розробки та прийняття проекту
наказу є приведення Інструкції про
зміст, оформлення та порядок подання
і в Державну комісію України по запасах
корисних копалин матеріалів геологоекономічної оцінки родовищ нафти і
газу,
затвердженої
у
наказом
Державної комісії України по запасах
корисних копалин при Комітеті
України
з
питань
геології
та
використання надр від 18 жовтня 1999
№ 120 та зареєстрованої у Міністерстві
юстиції України 10 грудня 1999 року за
№ 853/4146, у відповідність до
Конституції
та
норм
чинного
| законодавства України

Держгеонадра

IV квартал 2018 року

9

Проект наказу Міністерства екології
та природних ресурсів України «Про
затвердження
Інструкції
зі
складання проектів та кошторисів на
проведення геологорозвідувальних
робіт»

відповідно до абзацу першого пункту 6
Порядку
використання
коштів,
передбачених у державному бюджеті
для розвитку мінерально-сировинної
бази,
затвердженого
постановою
Кабінету
Міністрів України
від
28.02.2011 № 301, підпункту 2 пункту 4
Положення про Міністерство екології
та природних ресурсів України,
затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 21 січня 2015
року № 32, та з метою приведення
нормативно-правових
актів
у
відповідність
до
норм
чинного
законодавства України.

Держгеонадра

IV квартал 2018 року

10

Проект наказу Міністерства екології
та природних ресурсів України «Про
затвердження форм документів у
1сфері здійснення державного
| геологічного контролю»

Метою розробки та прийняття проекту
акта є приведення уніфікованих форм
документів
у
сфері
здійснення
державного геологічного контролю у
відповідність до вимог законодавства.

Держгеонадра

11 квартал 2018 року

11

і Проект наказу Міністерства екології
| та природних
ресурсів
«Про
затвердження Методики визначення
розмірів відшкодування збитків,
заподіяних
державі
внаслідок
самовільного
користування
надрами»

Розроблення та прийняття проекту акта
обумовлено
необхідністю
вдосконалення процедури розрахунку
збитків, заподіяних державі внаслідок
самовільного користування надрами.

Держгеонадра

IV квартал 2018 року

Держгеонадра

IV квартал 2018 року

1

12

форм
звітності
Проект Наказу Мінприроди «Про Приведення
з
функціями
внесення змін до наказу Мінприроди відповідність
від
14.03.2016
№
97
«Про обов’язками Держгеонадр
затвердження форм звітності щодо

у
та

13

14

обліку запасів корисних копалин та
інструкцій з їх заповнення»
Проект Наказу Мінприроди «Про Приведення у відповідність до Закону
«Про
метрологію
та
затвердження Правил організації та України
проведення перевірки забезпечення метрологічну діяльність»
єдності вимірювань у геологічній
документації»
Проект Наказу Мінприроди «Про
внесення змін до наказу Державного
комітету
природних
ресурсів
України від 13.12.2004 № 244»

Приведення у відповідність до Закону
України
«Про
метрологію
та
метрологічну діяльність»

Держгеонадра

IV квартал 2018 року

Держгеонадра

IV квартал 2018 року

