
АНАЛІЗ 

регуляторного впливу 

 

Назва регуляторного акта: «Про внесення змін до Положення про порядок 

надання погоджень щодо отримання спеціальних дозволів на користування 

надрами». 

 

Регуляторний орган:  Миколаївська обласна рада. 

Розробник документів: постійна комісія обласної ради з питань екології, 

охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів. 

 

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі Аналіз) розроблений з метою  

виконання та дотримання вимог Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 

року та «Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта», 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 308 від 11 березня 

2004 року. 

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом 

державного регулювання. 

 Внесення зазначених доповнень до Положення  дасть можливість 

вирішити проблемні питання щодо організаційно - правових відносин 

пов’язаних з розглядом питань, пов’язаних  із наданням обласною радою 

погодження  на отримання спеціального дозволу на користування надрами.  

 

2. Мета та цілі правового регулювання 

Доповнення до Положення  розроблено з метою приведення норм 

діючого Положення про порядок надання погоджень щодо отримання 

спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого рішенням 

Миколаївської обласної ради від 25 грудня 2007 року № 12 до вимог чинного 

законодавства України, зокрема до постанови Кабінету Міністрів України від 

30 травня 2011 року № 615 «Про затвердження Порядку надання спеціальних 

дозволів на користування надрами».  

 

3. Механізм та заходи для розв’язання проблеми: 

Для розв’язання проблеми, зазначеної в розділі 1 цього Аналізу, 

пропонується прийняти обласною радою рішення «Про внесення змін до 

Положення про порядок надання погоджень щодо отримання спеціальних 

дозволів на користування надрами» шляхом викладення  його у новій 

редакції.  

 

4. Альтернативні способи досягнення цілей державного 

регулювання 

Перша альтернатива – скасувати чинне рішення Миколаївської 

обласної ради від 25 грудня 2007 року № 12. 

Ця альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що цілей правового 

регулювання не буде досягнуто.  

Друга альтернатива - прийняття змін до Положення про порядок 

надання погоджень щодо спеціальних дозволів на користування надрами.  
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Ця  альтернатива є актуальною та адекватною ситуації, що склалася,  

та досягає завдань державного регулювання. 

 

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття 

регуляторного акта 

Прийняття вищезазначеного рішення обласної ради забезпечить 

визначити порядок реалізації повноважень обласної ради щодо надання 

погодження на отримання спеціального дозволу на користування надрами.   

Запровадження зазначеного регуляторного акта забезпечить високу 

вірогідність досягнення поставлених цілей. 

 

6. Очікувані результати прийняття акта 

Затвердження доповнень до Порядку призведе до вирішення 

проблемних питань щодо організаційно - правових відносин,  пов’язаних                   

з наданням обласною радою погодження  на отримання спеціального дозволу 

на користування надрами. 

 

7. Строк дії акта 

Безстроковий. При внесенні змін у законодавство, які можуть впливати 

на дію регуляторного акта, до нього будуть вноситься відповідні корективи. 

 

8. Показники результативності регуляторного акта 

Показником результативності регуляторного акта буде детальне 

вивчення питань стосовно надання погодження обласною радою щодо 

отримання спеціальних дозволів на користування надрами.  

Введення регуляторного акта в дію не вимагає від суб’єктів 

господарювання додаткових витрат коштів та часу для виконання його 

вимог. Інформування суб’єктів господарювання передбачається здійснити у 

ході оприлюднення проекту акта на офіційному сайті обласної ради. 

 

9. Заходи з відстеження результативності акта 

Базове відстеження результативності регуляторного акта проведено на 

етапі його підготовки. 

Повторне відстеження здійснюється через рік після набрання чинності 

актом, але не пізніше ніж через два роки. 

При проведенні такого відстеження планується використання 

відомостей стосовно отримання суб’єктами господарювання спеціальних 

дозволів на користування надрами та їх діяльності по користуванню  

надрами.  

Відстеження результативності акта буде здійснюватись у формі 

аналітичної довідки, яка буде оприлюднюватися на офіційному веб-сайті 

обласної ради. 

 

Голова постійної  комісії обласної ради 

з питань з питань екології,  

охорони навколишнього середовища  

та використання природних ресурсів                                              А.В. Власенко  


