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Державна регуляторна служба України (далі – ДРС) розглянула листи
Професійної асоціації екологів України (далі – ПАЕУ) від 06.04.2022 № 222/86
та від 19.04.2022 № 222/93 щодо внесення змін до законодавства з питань
провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану, та, в межах
компетенції повідомляє.
Частиною другою статті 19 Конституції України встановлено, що органи
державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи
зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що
передбачені Конституцією та законами України.
Відповідно до Положення про Державну регуляторну службу України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.12.2014 № 724,
ДРС є спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування та дозвільної
системи у сфері господарської діяльності.
Водночас, відповідно до Положення про Міністерство захисту довкілля та
природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 25.06.2020 № 614, Міндовкілля є головним органом у системі
центральних органів виконавчої влади, який забезпечує, серед іншого,
формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього
природного середовища.
Міндовкілля відповідно до покладених на нього завдань, зокрема:
узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до
його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих
актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України і вносить їх в
установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України.
З огляду на викладене, питання, викладені у листах ПАЕУ, належать до
компетенції Міндовкілля. ДРС, у свою чергу, готова до співпраці з усіма
зацікавленими сторонами з метою забезпечення якісного та ефективного
регулювання господарської діяльності в умовах воєнного стану.
При цьому зазначаємо, що ДРС розглянуто пропозиції ПАЕУ щодо
можливості виключення з переліку видів господарської діяльності, які не
можуть провадитися на підставі подання декларації в умовах воєнного стану,
спеціального водокористування та оцінку впливу на довкілля, а також
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зупинення на час воєнного стану виконання положень Закону України
«Про оцінку впливу на довкілля» стосовно здійснення післяпроектного
моніторингу та стосовно відповідальності за порушення законодавства про
оцінку впливу на довкілля.
Зважаючи на необхідність забезпечення безперервності господарської
діяльності, з метою підтримки вітчизняного бізнесу в у мовах воєнного стану,
ДРС підтримало запропоновані ПАЕУ зміни до законодавства, про що
повідомлено Міндовкілля та Кабінет Міністрів України.
Додатково інформуємо, що за результатами спільної роботи ДРС та
Мінекономіки розроблено проект закону України щодо особливостей
функціонування дозвільної системи та ліцензування у сфері господарської
діяльності в умовах правового режиму воєнного стану.
Вказаний проект Закону визначає, зокрема:
спрощений порядок набуття права суб’єкта господарювання на
провадження окремих видів господарської діяльності, на підставі подання
декларації, без отримання документів дозвільного характеру одержання яких
передбачено законом;
повноваження Кабінету Міністрів України щодо встановлення
особливостей провадження господарської діяльності, у тому числі, які можуть
встановлюватися у відповідних порядках видачі документів дозвільного
характеру;
можливість подання заяв та документів, необхідних для одержання
документів дозвільного характеру, незалежно від задекларованого
(зареєстрованого) місцезнаходження (місця проживання), місця провадження
господарської діяльності або місцезнаходження відповідного об’єкта та
способів подання таких відомостей;
відтермінування вимоги щодо подання будь-яких повідомлень, звітів,
документів, подання яких вимагається відповідно до норм законодавства з
питань дозвільної системи на певний період після припинення або скасування
правового режиму воєнного стану;
Зазначений проект 29.04.2022 подано на розгляд до Верховної Ради
України (реєстраційний № 7331).
Голова Державної регуляторної
служби України
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