
 

 

 

 

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ  

 

 
 

 

 

 

 

від   18  грудня 2019 р.                                                             №    20 / 7 

 
 

Про проект Закону                                                                                 

(реєстр. № 2463)                                                                                

 

Комітет розглянув відповідно до предметів відання проект  

Закону України про внесення змін до Закону України «Про публічні 

закупівлі» та деяких інших законів України щодо користування державними 

інформаційно-телекомунікаційними системами (реєстр. № 2463 від 

18.11.2019 р.), внесений народним депутатом України Папієвим М.М., і 

відзначає таке. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, він 

розроблений з метою створення безпосереднього та безкоштовного 

механізму користування державними електронними системами, що 

забезпечують проведення електронних процедур відповідно до Кодексу 

України про надра, Земельного кодексу України, Кодексу України з 

процедур банкрутства, Законів України «Про публічні закупівлі», «Про 

оренду державного та комунального майна», «Про систему гарантування 

вкладів фізичних осіб», «Про виконавче провадження», «Про приватизацію 

державного і комунального майна» та інших нормативно-правових актів 

законодавства України. 

Зокрема, пропонується доповнити статтю 16 Кодексу України про 

надра нормою, що аукціони з продажу спеціальних дозволів на 

користування надрами можуть проводитися в електронній формі. 

Проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування 

надрами в електронній формі здійснюється виключно через державну 

електронну систему (без використання електронних майданчиків або інших 

посередницьких приватних інформаційно-телекомунікаційних систем). 

Доступ до державної електронної системи, внесення, розміщення, 

оприлюднення, передавання інформації до неї або з неї та користування її 

сервісами (в тому числі онлайн-сервісами) є прямим та безоплатним. 

Забороняється справляння плати за доступ до державної електронної 
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системи, через яку проводяться аукціони з продажу спеціальних дозволів на 

користування надрами, та/або за внесення, розміщення, оприлюднення, 

передавання інформації до неї або з неї та/або за користування її сервісами 

(в тому числі онлайн-сервісами). 

На думку автора, завдяки прийняттю законопроекту буде забезпечено 

економію коштів суб’єктів господарювання в розмірі до 2 млрд. грн. на рік, 

що створить додаткові умови для розвитку конкуренції та забезпечить 

підтримку малого і середнього бізнесу. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, його 

прийняття не потребує виділення додаткових коштів із Державного 

бюджету України.  

Зважаючи на викладене, Комітет в и р і ш и в: 

1. Рекомендувати Комітету з питань економічного розвитку внести 

пропозицію Верховній Раді України проект Закону України про внесення 

змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законів 

України щодо користування державними інформаційно-

телекомунікаційними системами (реєстр. № 2463 від 18.11.2019 р.), 

внесений народним депутатом України Папієвим М.М., за результатами 

розгляду в першому читанні повернути суб’єкту права законодавчої 

ініціативи на доопрацювання. 

2. Висновок направити Комітету з питань економічного розвитку. 

 

 

 

Голова Комітету            О. БОНДАРЕНКО 
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