ЗАКОНОПРОЕКТ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН
ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ ЩОДО СКОРОЧЕННЯ
КІЛЬКОСТІ ДОКУМЕНТІВ ДОЗВІЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ, У ТОМУ ЧИСЛІ
ШЛЯХОМ ПОШИРЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ДЕКЛАРАТИВНОГО
(РЕЄСТРАЦІЙНОГО, ЗАЯВНИЦЬКОГО) ПРИНЦИПУ»
Інформація стосовно кількості та видів регулювання бізнесу, які пропонується скасувати.

• Загальна кількість дозволів (передбачена Законом України "Про Перелік документів
дозвільного характеру") - 82
• Кількість дозволів, що пропонується скасувати - 15
• Кількість інших адмінпослуг (не передбачена Законом України "Про Перелік
документів дозвільного характеру"), що пропонується скасувати - 5.
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ПОГОДЖЕННЯ ВІДЧУЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ ЇХНІМИ ВЛАСНИКАМИ
1) Продавець подає пакет документів про угоду до центру надання адмінпослуг або органу
охорони культурної спадщини.
NB! Єдиного переліку документів, подання яких необхідне, не існує.
2) Протягом ОДНОГО МІСЯЦЯ видається погодження або відмова у погодженні.
NB! Єдиних і чітких підстав для відмови у погодженні не існує. Якщо протягом строку
погодження (1 місяць) покупець відмовився від угоди, і продавець знайшов іншого
покупця, процедуру треба розпочинати заново.
3) Якщо погодження отримане, укладається договір купівлі-продажу. У договорі
купівлі-продажу продавець та покупець зазначають, що покупець повинен виконувати
охоронний договір, укладений продавцем з органом охорони культурної спадщини.
NB! Орган охорони архітектурної спадщини не може вимагати виконання такої умови,
оскільки не є стороною договору купівлі-продажу.

1) Продавець подає декларацію про продаж пам’ятки до органу охорони культурної
спадщини;
2) Сторони укладають договір купівлі-продажу пам'ятки.
NB! До покупця автоматично переходять права та обов'язки продавця за охоронним
договором, укладеним з органом охорони культурної спадщини.

КРАЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ: продавець має дбати про пам’ятку одразу після
набуття права власності.
ВИТРАТИ ЧАСУ: до одного місяця.
ВИТРАТИ РЕСУРСІВ: відсутні.

4) Протягом місяця з етапу №3 покупець повинен укласти охоронний договір з органом
охорони культурної спадщини.

ЗАГАЛЬНІ ВИТРАТИ ЧАСУ: від двох місяців
ВАЖЛИВО: погодження не має значення з точки зору охорони пам'ятки. Воно не надає права на проведення будь-яких робіт з пам'яткою.
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оптимізації

10

з них
скасовуються,

10

замінюються
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ДОЗВОЛИ, ЯКІ СКАСОВУЮТЬСЯ, АБО ЗАМІНЮЮТЬСЯ НА ДЕКЛАРАЦІЮ
СКАСУВАННЯ

ДЕКЛАРАЦІЯ

1. Дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензія, відстрільна картка)

1. Дозвіл на переселення тварин у нові місця перебування, акліматизацію
нових для фауни України видів диких тварин, а також на здійснення заходів
щодо схрещування диких тварин

2. Дозвіл на проведення будь-яких діагностичних, експериментальних,
випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах,
організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням біологічних агентів,
хімічної сировини, продукції та речовин з джерелами іонізуючого та
неіонізуючого випромінювання і радіоактивних речовин
3. Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин
4. Карантинний дозвіл (на імпорт або транзит)
5. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи дитячого
харчування
6. Експлуатаційний дозвіл для потужностей з виробництва дитячого
харчування
7. Сертифікат відповідності спирту етилового, коньячного і плодового, спирту
етилового ректифікованого виноградного та плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів для виробника та імпортера
8. Дозвіл на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану
атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях
9. Свідоцтво про встановлення категорій готелів
10. Ліцензія на провадження туроператорської діяльності

2. Дозвіл на виготовлення документів страхового фонду, виробництво
технічних засобів оброблення інформації і технологічного оснащення, що має
відповідати вимогам технічного захисту інформації з обмеженим доступом
3. Дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок
експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки
4. Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності
5. Дозвіл на зняття та перенесення грунтового покриву земельних ділянок
6. Погодження відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їхніми
власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння,
користування або управління
7. Погодження відчуження або передачі пам'яток національного значення
їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у
володіння, користування або управління
8. Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і
ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земельних
робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення,
їх територій і зон охорони
9. Спеціальний дозвіл на зайняття народною медициною (цілительством)
10. Дозвіл на утримання диких тварин у неволі

ЩОРІЧНА ЕКОНОМІЯ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ

196 762 дні очікування
28 000 000 гривень

офіційних
платежів

193 000 000 гривень
* Інформація одержана від ЄБА, ФРУ, АТП, УСПП

неофіційних
платежів*

Контроль
держави
зберігається
Держава отримує необхідну інформацію через
декларацію та може здійснювати поточний
контроль за господарською діяльністю у межах
ризик-орієнтованого підходу.

ВІДПОВІДАЄ
ЗАКОНОДАВСТВУ
ЄС
Скасування дозволів здійснюється відповідно
до законодавства ЄС. Жоден з дозволів,
передбачений регламентами ЄС,
законопроектом не змінюється.

Дякую за увагу.

