
ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ СТРОК ВІДПОВІДАЛЬНІ ДЛЯ ЧОГО

ЕНЕРГЕТИЧНА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ
Що уряд планує зробити для збільшення видобутку газу

Розробка та подання до КМУ проекту порядку 
розкриття інформації видобувними компаніями, 
а також форм звітності

Практична реалізація правил щодо прозорості 
та підзвітності у видобувних галузях

Міненерго

Мінфін

Підготовка та прийняття наказу 
Міненерговугілля

Інформаційна система для електронного 
подання звітності видобувними компаніями, а 
також публікації отриманої інформації у 
форматі відкритих даних

4 квартал 2018 Міненерго

Держагентство 
з е-урядування

Мінфін

ДФС

ДФС

Держстат

Розвиток порталу «Мінеральні ресурси України»Інформування інвесторів про можливості у 
видобувному секторі України із детальною 
інформацією, включаючи геологічну, про 
ділянки для надрокористування

4 квартал 2018

Мінприроди Держгеонадра

ПРОЗОРIСТЬ

Підготовку матеріалу здійснено в рамках проекту "Покращення управління природними ресурсами у видобувному секторі завдяки участі в імплементації Плану дій на виконання Концепції розвитку газовидобувної галузі України до 2020 року" за підтримки Інституту з управління природними 
ресурсами (NRGI). Проект виконується аналітичним центром DiXi Group. Погляди чи твердження висловлені в документі не обов'язково відображають погляди Інституту з управління природними ресурсами.

4 квартал 2018 Міненерго

Мінекономіки

«Укртрансгаз» 
(за згодою)

НКРЕКП 
(за годою)

Створення робочої групи при МіненергоУдосконалення тарифної політики на послуги 
оператора ГТС з урахуванням європейських 
практик

Міненерго

НКРЕКП 
(за згодою) 

«Укртрансгаз» 
(за згодою)

ДОСТУП ДО IНФРАСТРУКТУРИ 
4 квартал 2018

Проведення громадських обговорень щодо 
змін до Кодексу ГТС

Проведення громадських обговорень щодо 
допустимого відхилення від розміру 
замовленої потужності на точках входу у ГТС

ПРОЗОРІСТЬ СПЕЦДОЗВОЛИ ОНОВЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА РЕФОРМА ДЕРЖГЕОНАДРДОСТУП ДО ІНФРАСТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ГЕОЛОГІЧНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ НОВІ ПІДХОДИ ДО ОБЛІКУ ОПОДАТКУВАННЯ

1 квартал 2019



ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ СТРОК ВІДПОВІДАЛЬНІ ДЛЯ ЧОГО

Розробка та подання до КМУ проекту змін до 
Порядку проведення аукціонів з продажу 
спецдозволів на користування надрами та 
Порядку надання спецдозволів на 
користування надрами

Запровадження електронної системи подання 
документів та оплати спецдозволів з 
використанням цифрового підпису

4 квартал 2018 Мінприроди

Держгеонадра

Мінекономіки

Активізація проведення відкритих аукціонів з 
продажу спецдозволів

4 квартал 2018
Держгеонадра

Проведення аукціону на отримання 
спецдозволів на користування надрами або 
конкурсу на укладання УРП

Реалізація потенціалу щонайменше 5 ділянок 
на континентальному шельфі та виключній 
морській економічній зоні

Держгеонадра Міненерго

ЕНЕРГЕТИЧНА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ
Що уряд планує зробити для збільшення видобутку газу

СПЕЦДОЗВОЛИ

Міненерго

Проведення аукціонів на отримання 
спецдозволів на користування надрами для 
щонайменше 50 нових ділянок

Мінфін

Підготовку матеріалу здійснено в рамках проекту "Покращення управління природними ресурсами у видобувному секторі завдяки участі в імплементації Плану дій на виконання Концепції розвитку газовидобувної галузі України до 2020 року" за підтримки Інституту з управління природними 
ресурсами (NRGI). Проект виконується аналітичним центром DiXi Group. Погляди чи твердження висловлені в документі не обов'язково відображають погляди Інституту з управління природними ресурсами.

4 квартал 2018

Розробка та подання до КМУ проекту змін до 
Методики визначення вартості геологічної 
інформації, отриманої за рахунок коштів 
державного бюджету

Встановлення прозорої системи оцінки 
геологічної інформації та виключення норм, 
які дають змогу необгрунтовано підвищити чи 
знизити її вартість

4 квартал 2018 Мінприроди

Держгеонадра

Мінекономіки

Мінфін

Розробка та подання до КМУ проекту змін до 
Порядку використання коштів, отриманих 
органами державної влади від надання ними 
послуг згідно із законодавством, та їх розміри

Забезпечення фінансування робіт з 
удосконалення системи збирання, зберігання, 
обробки та оцифрування геологічної 
інформації

4 квартал 2018 Мінприроди

Держгеонадра

Мінфін

УПРАВЛIННЯ ГЕОЛОГIЧНОЮ IНФОРМАЦIЄЮ

ПРОЗОРІСТЬ СПЕЦДОЗВОЛИ ОНОВЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА РЕФОРМА ДЕРЖГЕОНАДРДОСТУП ДО ІНФРАСТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ГЕОЛОГІЧНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ НОВІ ПІДХОДИ ДО ОБЛІКУ ОПОДАТКУВАННЯ



ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ СТРОК ВІДПОВІДАЛЬНІ ДЛЯ ЧОГО

Розробка і подання до КМУ проекту змін до 
Кодексу про надра та низки законів

Запровадження міжнародних стандартів у 
сфері розвідки та видобутку вуглеводнів 
(захисту прав надрокористувачів, дерегуляцію 
у дозвільних процедурах тощо)

4 квартал 2018 Мінприроди

Держгеонадра 

Міненерго

Мінекономіки

Розробка і подання до КМУ нової редакції 
Кодексу про надра

Кодифікація положень розрізнених 
законів України в єдиний узгоджений 
нормативний акт

4 квартал 2018 Мінприроди
 
Держгеонадра

Міненерго

Мінекономіки

Держпраці

Супровід у ВРУ законопроектів №4868 
та №5289

Приведення деяких законів у відповідність із 
Законом «Про ринок природного газу»

4 квартал 2018 Міненерго

Держгеонадра 

Мінекономіки

Мінфін

Мінприроди

Мінекономіки

Мінагрополітики

Мінсоцполітики 

Держпраці

Офіс ефективного 
регулювання 
(за згодою)

Розробка та подання на розгляд КМУ проекту 
змін до низки законів України

Скасування необхідності погоджень для 
буріння та облаштування свердловин, 
консолідація регуляторних органів за 
принципом «єдиного регіонального офісу», 
запровадження єдиного дозвільного 
документу на проведення робіт

Після набрання 
чинності нової редакції 
Кодексу про надра

4 квартал 2018 Мінприроди

Держгеонадра

Мінфін

Мін’юст

РЕФОРМА ДЕРЖГЕОНАДР

ЕНЕРГЕТИЧНА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ
Що уряд планує зробити для збільшення видобутку газу

ОНОВЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

Підготовку матеріалу здійснено в рамках проекту "Покращення управління природними ресурсами у видобувному секторі завдяки участі в імплементації Плану дій на виконання Концепції розвитку газовидобувної галузі України до 2020 року" за підтримки Інституту з управління природними 
ресурсами (NRGI). Проект виконується аналітичним центром DiXi Group. Погляди чи твердження висловлені в документі не обов'язково відображають погляди Інституту з управління природними ресурсами.

Розробка пропозицій з реформування 
Держгеонадр та їх подання на розгляд КМУ

Реорганізація Держгеонадр та підприємств, 
що знаходяться у його підпорядкуванні

ПРОЗОРІСТЬ СПЕЦДОЗВОЛИ ОНОВЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА РЕФОРМА ДЕРЖГЕОНАДРДОСТУП ДО ІНФРАСТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ГЕОЛОГІЧНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ НОВІ ПІДХОДИ ДО ОБЛІКУ ОПОДАТКУВАННЯ



ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ СТРОК ВІДПОВІДАЛЬНІ ДЛЯ ЧОГО

ЕНЕРГЕТИЧНА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ
Що уряд планує зробити для збільшення видобутку газу

Розробка та подання до КМУ проекту змін до 
Податкового кодексу України

Запровадження стимулюючого фіскального 
режиму (5% ренти для видобутку вуглеводнів 
з нетрадиційних скупчень)

4 квартал 2018
Мінфін
 
Мінекономіки 

Міненерго

ДФС

Розроблення нових методичних вказівокВизначення методики оцінки ресурсів та 
запасів:
- газу центрально-басейного типу;
- газу (метану) вугільних родовищ.

4 квартал 2018
Держгеонадра

Розробка та подання до КМУ проекту змін до 
Податкового кодексу України, розробка та 
прийняття змін до Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку

Зміна підходів до обліку витрат на розвідку 
запасів корисних копалин та обліку 
податкових (рентних) зобов’язань перед 
місцевими бюджетами

4 квартал 2018
Мінфін ДФС

Розробка та подання до КМУ проекту змін до 
Положення про порядок проведення державної 
експертизи та оцінки запасів корисних копалин

Перехід на міжнародно прийняті системи 
оцінки запасів вуглеводнів (PRMS, JORC тощо)

4 квартал 2018
Мінприроди Держгеонадра

НОВI ПIДХОДИ ДО ОБЛIКУ

ОПОДАТКУВАННЯ

Підготовку матеріалу здійснено в рамках проекту "Покращення управління природними ресурсами у видобувному секторі завдяки участі в імплементації Плану дій на виконання Концепції розвитку газовидобувної галузі України до 2020 року" за підтримки Інституту з управління природними 
ресурсами (NRGI). Проект виконується аналітичним центром DiXi Group. Погляди чи твердження висловлені в документі не обов'язково відображають погляди Інституту з управління природними ресурсами.

ПРОЗОРІСТЬ СПЕЦДОЗВОЛИ ОНОВЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА РЕФОРМА ДЕРЖГЕОНАДРДОСТУП ДО ІНФРАСТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ГЕОЛОГІЧНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ НОВІ ПІДХОДИ ДО ОБЛІКУ ОПОДАТКУВАННЯ


