План діяльності Державної служби геології та надр України на 2020 рік
відповідно до Програми діяльності Кабінету Міністрів України
Ціль 9.6. Українці більш ефективно та ощадливо використовують природні ресурси
№
з/п
1

Ключові завдання

Строк виконання

Відповідальний виконавець

Індикатор виконання

2

3

4

5

П ріоритетний напрямок діяльності: Проведення відкритих , конкурентних та якісно підготовлених аукціонів та конкурсів
на право користування надрами з метою залучення інвестицій та провідних практик розробки багатої мінеральної бази України
Стратегічна ціль: Чесність, конкурентність та якісно підготовлені аукціони та конкурси на право користування

надрами
Підготовка пакетів геологічної інформації для старту
1..
конкурсів із укладання Угод про розподіл вуглеводнів
на суходолі та шельфі

Протягом року

2.

Протягом року

Виставлення на онлайн-аукціони дозволів на
видобуток бурштину та інших корисних копали

Управління геології,
структурні підрозділи
Держгеонадр в межах
компетенції
Відділ аукціонної діяльності

На суходолі до 15 тис. км2
На шельфі до 10 тис км2
Не менше 100 лотів

і

Пріоритетний напрямок діяльності: Відкриття доступу до геологічної інформації шляхом створення інтерактивних
ііаіагоот та впровадження онлайн-кабінету надрокористувача
Стратегічна ціль: Діджиталізація процесів ліцензування та звітності
3.

Впровадження онлайн-кабінету надрокористувача з
можливістю онлайн-звітності

Протягом року
в 2 етапи

Відділ використання надр та
забезпечення виконання
процедур надання спеціальних
дозволів та міжнародного
співробітництва, Відділ
аукціонної діяльності,
структурні підрозділи в межах
компетенції

10 % надрокористувачів
використовують онлайнкабінет

Стратегічна ціль: Відкритість та доступність геологічної інформації для створення інвестиційних можливостей в
сфері надрокористування
4.
Створення атласу інвестиційних можливостей
І квартал
Управління геології
Факт створення 100%
надрокористувача
5.
Створення каталогу відомостей про геологічну
Протягом року
Управління геології
Факт створення 100 % та
інформацію та розробка концепції створення
початок наповнення каталогу
національного репозитарію геологічних даних
геологічною інформацією
Пріоритетний напрямок діяльності: Адаптація законодавства до кращих світових стандартів з метою покращення
інвестиційного клімату в сфері надрокористування
Стратегічна ціль: Лібералізація нормативно-правової бази для покращення інвестиційного клімату країни у сфері
н адрокористуван ня
6.
Подання рекомендацій щодо проектів змін до
Протягом року
Юридичний департамент,
Підготовлено та направлено
нормативно-правових актів з розповсюдження
структурні підрозділи
на погодження 5 проектів
конкурентного способу надання спеціальних дозволів
Держгеонадр в межах
актів
на всі види корисних копалин, зі спрощення доступу
компетенції
2

до геологічної інформації, децентралізації
користування надрами
Пріоритетний напрямок діяльності: Початок реорганізації геологічної галузі
Стратегічна ціль: Реорганізація Держ авної служби геології та надр України, підприємств, установ, організацій, що
належать до сфери управління Держгеонадр з метою підвищення їх ефективності
Збільшення кількості
Протягом року
Відділ аукціонної діяльності,
Перетворення Держгеонадр на сервісний орган, що
7.
спеціальних дозволів на
Департамент
державного
створює інвестиційні можливості у сфері
користування надрами, що
геологічного контролю,
надрокористування та реалізує ефективний державний
отримані шляхом
структурні
підрозділи
геологічний контроль
електронних аукціонів
Держгеонадр
ініційованих
надрокористувачами на 50%
Пріоритетний напрямок діяльності: Початок створення нової системи моніторингу підземних вод та екзогенних
геологічних процесів

8.

Стратегічна ціль: Моніторинг підземних вод
Протягом року
Вдосконалення системи моніторингу підземних вод

Управління геології

Виділено та описано масиви
підземних вод до 50%

Пріоритетний напрямок діяльності: Продовження складання електронних геологічних карт масштабу 1:200 000

9.

Стратегічна ціль: Електронне картування масштабу 1:200 000
Управління геології
Протягом року
Підготовка цифрової Державної геологічної карти
1:200 000

Т.в.о. завідувача Сектору організаційно-аналітичного
забезпечення та взаємодії зі ЗМІ

100%

І. КОЦЮРУБА
З

