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Системний звіт
«Виклики для
уряду та
бізнесу при
взаємодії з
місцевими
органами
влади»

Надані рекомендації

Статус виконання

Розробити проект внесення змін до Закону України "Про охорону атмосферного повітря" з метою забезпечення
визначення в спеціальному законі переліку і вимог до документів, які суб'єкту господарювання необхідно подати
для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
Мін’юст
Мінприроди
ДРС

В процесі виконання
— коментарі: Мінприроди повідомило, що рекомендацію враховано при
опрацюванні законопроекту, підготовленого МЕРТ, який спрямовано на
удосконалення процедур видачі документів дозвільного характеру та
встановлення у спеціальних законах, якими регулюється видача дозволів,
основних вимог, визначених законами України "Про адміністративні послуги"
та "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Підготувати зміни до ст. 53-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою забезпечення
притягнення посадових осіб до відповідальності, пропорційної тяжкості вчиненого правопорушення (як у випадку
порушення термінів погодження та затвердження документації із землеустрою, так і в разі порушення термінів
В процесі виконання
розгляду заяви про отримання дозволу на розробку проекту землеустрою).
Мін’юст
Мінагрополітики
ДРС
Розробити Методичні рекомендації для органів місцевого самоврядування, в яких передбачити:1) відповідність
прийнятих місцевими радами нормативних актів в сфері надання земельних ділянок в оренду вимогам
законодавства України;2) наявність чіткого алгоритму дій органу місцевого самоврядування та орендаря
спрямованого на укладення договору оренди земельної ділянки (чіткі строки на прийняття ОМС рішення про
надання/відмову в наданні земельної ділянки в оренду; перелік документів; публічна доступність тексту
відповідного нормативного акту і т.д.).
Мінрегіон
Мінагрополітики
ДРС
Забезпечити прийняття змін до Постанови Кабінету Міністрів України № 284 від 19 квітня 1993 року з метою
визначення – чіткого і вичерпного переліку підстав для відшкодування збитків власникам землі та
землекористувачам;– регламентованого порядку розгляду заяви про визначення розмірів шкоди;– строків
розгляду заяви про визначення розмірів збитків та прийняття відповідного рішення.
Мін’юст
Мінприроди
Мінагрополітики
ДРС

Виконано

В процесі виконання
— коментарі: п. 153 оновленого Плану дерегуляції на 2020 рік, затверджений
розпорядженням КМУ від 4 грудня 2019 р. № 1413-р із змінами внесеними КМУ
08.12.2020 Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до
постанов Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 284 і від 11 жовтня
2002 р. № 1531» розроблено та направлено на погодження до заінтересованих
органів виконавчої влади (Мінфін, Мінзахистдовкілля, Держгеокадастр), а
також для проведення правової експертизи до Міністерства юстиції України.
Також проект постанови направлено на погодження до Державної
регуляторної служби

