
 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ  

ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

від "18" листопада 2020 р. № 54/9 
 

 

Про лист Державної  

аудиторської служби  

 

Комітет з питань екологічної політики та природокористування розглянув 

лист Державної аудиторської служби (далі - Держаудитслужба) щодо результатів 

державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм Державною 

службою геології та надр (далі – Держгеонадра) за період з 01.01.2018 по 

31.12.2019, який було проведено у плановому порядку. 

Держаудитслужбою відзначено, що упродовж 2018-2019 років на 

забезпечення виконання основних завдань Держгеонадрами щодо реалізації 

державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального 

використання надрами з державного бюджету спрямовано понад 306,5 млн. 

гривень. Водночас, як засвідчили результати аудиту, діяльність Держгеонадр 

протягом останніх років була зведена до витрачання бюджетних коштів на цілі і 

напрями, які у більшості випадків, не мали жодного економічного ефекту та на 

реалізацію за непрозорими схемами прав на користування надрами, які згідно із 

Кодексом України про надра є виключною власністю Українського народу. 

За даними Держаудитслужбаи упродовж тільки останніх п'яти років 

державою на функціонування і розвиток геологічної галузі було витрачено більше 

655,5 млн гривень. Водночас недосконале планування Держгеонадрами об'єктів 

геологорозвідувальних робіт призводить до дострокового їх закриття через 

безперспективність (у 2018-2019 роках з цієї причини закрито робіт на більш як 

96 млн. грн.) або втрату актуальності чи якості таких робіт та зниження 

ефективності державних вкладень у відповідну галузь, в обліку Держгеонадр у 

стані консервації перебуває значна кількість незавершених об'єктів 

геологорозвідувальних робіт вартістю понад 530 млн. грн., роботи на яких 

розпочато ще у 2000-х роках. Зокрема в Україні зареєстровано 340 вуглеводневих 

свердловин, які перебувають у консервації, стан та перспективи щодо введення в 

експлуатацію яких невизначені, що разом із проблемою відбору об’єктів геолого-



2 

розвідувальних робіт вказує на неефективну політику Держгеонадр у напрямі 

забезпечення потреб національної економіки у енергоресурсах власного 

видобутку, зменшення залежності України від імпорту енергоресурсів та 

збільшення експортного потенціалу країни. 

На думку Держаудитслужби презентовані здобутки Держгеонадр у вигляді 

1,7 млрд. грн. надходжень до державного бюджету від реалізації спеціальних 

дозволів на користування надрами у 2018-2019 роках є піар-акцією, позаяк 

більшість спецдозволів було реалізовано нею за неконкурентною процедурою  

(96 % без проведення аукціонів), а окремі із них - за суттєво заниженою ціною. За 

результатами дослідження розрахунків початкової вартості спецдозволів 

установлено випадки їх суттєвого заниження, що призвело до недоотримання 

доходів державним бюджетом. 

За результатами аналізу інформації щодо результатів державного 

геологічного контролю, наданої Держгеонадрами, нею установлено лише один 

випадок коли обсяги фактично видобутих корисних копалин значно 

перевищували законодавчо дозволені. Отже, відсутність належного контролю з 

боку Держгеонадр за діяльністю надрокористувачів у частині дотримання ними 

законодавчо визначених обсягів фактичного видобутку корисних копалин під час 

дослідно-промислової розробки не виключає можливості їх несанкціонованого 

видобування та, як наслідок, недоотримання бюджетом доходів у вигляді рентної 

плати. 

За результатами аудиту Держаудитслужбою надано Держгеонадрам ряд 

рекомендацій. За інформацією Держгеонадр задля впровадження цих 

рекомендацій наказом Держгеонадр від 22.07.2020 № 314/1, було затверджено 

відповідний План заходів з термінами впровадження по двом з них - до 

15.09.2020, а по інших - до 31.12.2020. 

Зокрема, Держгеонадрами надано інформацію, що на сьогодні з метою 

підвищення ефективності використання бюджетних коштів, які виділяються на 

реалізацію державної політики у геологічній галузі, за інформацією Держгеонадр 

ними вжито ряд заходів за результатами яких: 

1. Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 17.10.2018 № 848 

"Про реалізацію експериментального проекту із запровадження проведення 

аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом 

електронних торгів", завдяки чому надання спецдозволів відбуватиметься 

шляхом проведення електронних торгів, що вже довели свою ефективність 

(зокрема цього року конкурентна боротьба на аукціонах продемонструвала 15 

разове зростання кінцевої вартості лотів, у порівнянні із початковою ціною, 

очікувані надходження до бюджету складають понад 800 млн. грн.). 

2. Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 915 

"Про внесення змін до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні 

спеціального дозволу на право користування надрами". Відтепер початкова ціна 

спецдозволу формуватиметься, виходячи із об’єктивних показників вартості 

запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що 
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обраховується, що створить умови для об’єктивного та прозорого обрахунку і 

дозволить ліквідувати шпарини для спекуляцій. 

3. Наказом Держгеонадр від 12.08.2020 № 342 "Про затвердження 

примірних форм Інформаційних довідок" запроваджено механізм контролю за 

вилученою надрокористувачами мінеральною сировиною під час здійснення 

ними дослідно-промислової розробки, зокрема, щодо відповідності обсягів 

вилучення сировини від попередньо оцінених запасів, що обліковуються 

Державним балансом запасів корисних копалин України на дату затвердження 

проекту дослідно-промислової розробки родовища або покладу, та дотримання 

вимог Положення про порядок організації та виконання дослідно-промислової 

розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, 

затвердженого наказом Мінприроди від 03.03.2003 № 34/м, зареєстрованого в 

Мін'юсті 20.05.2003 за № 377/7698, в частині вилучення корисних копалин під час 

дослідно-промислової розробки за весь час проведення дослідно-промислової 

розробки. 

Держгеонадрами разом з Офісом простих рішень та результатів 

підготовлено зміни до Кодексу про надра, які передбачають ліквідацію такого 

виду спеціальних дозволів, як на геологорозвідку з дослідно-промисловою 

розробкою. 

4. Здійснено кадрові зміни у керівництві УкрДГРІ (наказом Держгеонадр 

від 17.03.2020 № 85-к звільнено з посади директора інституту С. Гошовського та 

його заступника О. Зур’яна). 

5. На базі ДНВГІ "Державний інформаційний геологічний фонд" створено 

єдиний центр обрахунку вартості спецдозволу, який об'єднає функції, що раніше 

надавали три окремі установи — УкрДГРІ, Геолекспертиза та Геоінформ, а саме 

обрахунок розміру збору, запит на перелік геологічної інформації, що отримана 

за кошти державного бюджету, та оцінка її вартості, які передано на виконання 

єдиному Центру геолого-економічних досліджень та експертиз на базі 

Геоінформу. Така оптимізація процесу визначення вартості збору за отримання 

спецдозволу в першу чергу покликана зменшити адміністративне навантаження 

на надрокористувача (здійснення єдиного платежу, замість декількох, зменшення 

терміну отримання всієї необхідної інформації надрокористувачем у єдиному 

центрі з 60 днів до 14 днів). 

6. Розроблено проект Інструкції із складання проектів та кошторисів, що 

наразі перебуває на узгодженні. 

7. У липні поточного року виконано моніторинг впровадження 

рекомендацій наданих за результатами внутрішніх аудитів проведених протягом 

2019 року шляхом опрацювання листів, надісланих суб’єктами контролю, як це 

передбачалося розробленим Планом заходів. За результатами здійсненого 

моніторингу встановлено часткове впровадження рекомендацій у встановлені 

відповідними планами терміни. 
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За результатами обговорення Комітет   в и р і ш и в: 

1. Інформацію про лист Держаудитслужби щодо результатів державного 

планового фінансового аудиту виконання бюджетних програм Держгеонадрами 

за період з 01.01.2018 по 31.12.2019 взяти до відома. 

2. Звернути увагу Міндовкілля та Держгеонадр на необхідність постійного 

вжиття заходів щодо поліпшення стану виконання бюджетних програм. 

3. Рекомендувати:  

Держгеонадрам разом з Міндовкілля прискорити розроблення та подання в 

установленому порядку проектів актів з удосконалення законодавства, 

необхідних для забезпечення розвитку надрокористування, геологічної галузі та 

забезпечення виконання відповідних бюджетних програм; 

Міндовкілля за участю Держгеонадр розглянути на засіданні Колегії 

результати державного планового фінансового аудиту Держаудитслужби щодо 

виконання бюджетних програм Держгеонадрами за період з 01.01.2018 по 

31.12.2019. 

4. Рішення направити до Кабінету Міністрів України, Міндовкілля, 

Мінфіну, Держгеонадр і Держаудитслужби. 

 

 

Голова Комітету О. БОНДАРЕНКО 

 

 

 


