
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади» та матеріалів до нього

Проект акта внесено: Мін’юстом 28 лютого 2017 р. № 6552/2/1-17.

1. Фахова експертиза

Проблема
Відповідно до пункту 7 витягу з протоколу № 52 засідання Кабінету Міністрів 

України від 23 листопада 2016 року міністерствам та іншим центральним органам 
виконавчої влади доручено переглянути та визнати такими, що втратили чинність, 
неактуальні нормативно-правові акти, які встановлюють регуляторні бар'єри для 
суб’єктів господарювання.

Тому виникла необхідність розроблення проекту розпорядження Кабінету 
Міністрів України «Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних 
органів виконавчої влади».

Оцінка ефективності
Проект акта розроблено з метою приведення нормативно-правових актів у 

відповідність до вимог чинного законодавства України та створення сприятливого 
середовища для ведення бізнесу шляхом зменшення адміністративного навантаження на 
бізнес.

Проектом акта скасовується 72 накази міністерств та інших центральних органів 
виконавчої влади (Мінагрополітики, Мінприроди, Мінінфраструктури, 
Мінекономрозвитку, МВС, Мінрегіон, Мінфін, ДРС, Держпраці тощо), як такі, що 
втратили актуальність, та встановлюють регуляторні бар'єри для суб’єктів 
господарювання.

Слід зазначити, що для прийняття рішення щодо скасування наказів центральних 
органів виконавчої влади необхідно враховувати позиції органів, які ці накази розробляли 
та приймали. Відсутність позиції органів щодо скасування їх наказів не дає можливості 
оцінити ризики від їх скасування, що може призвести до непередбачуваних наслідків.

Стосовно позиції зацікавлених органів, слід відмітити:
- Держпраці листом 18.01.2017 р. № 572/1/7.1-ДП-17 повідомило про розробку 

проекту акта про внесення змін до наказів Державного комітету з нагляду за охороною 
праці від 08.12.2003 р. № 232 та Державного комітету з промислової безпеки, охорони 
праці та гірничої нагляду від 31.12.2008 р. № 308. В той час як Мін’юст вищезазначені 
акти включив до переліку наказів, що потребують скасування.

- Мінрегіон листом від 25.01.2017 р. № 128/20-8-187 повідомив про розробку 
нормативно-правового акту про скасування наказу Державного комітету будівництва, 
архітектури та житлової політики України від 03.04.1998 р. № 69.

Таким чином, можливо дублювання дій Кабінету Міністрів та міністерств, 
центральних органів виконавчої влади щодо прийняття рішень з одного питання.
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Фінансово-економічне обґрунтування
За інформацією головного розробника прийняття та реалізація проекту не 

потребуватиме додаткових коштів з Державного бюджету України.

Оцінка регуляторного впливу
За інформацією головного розробника проект не має ознак регуляторного акта.

Узгодження
За інформацією головного розробника проект акта погоджено:
Мінфіном, Мінекономрозвитку, ДРС - без зауважень.
Проект акта внесено з порушенням вимог пункту 5 § 33 Регламенту Кабінету 

Міністрів, відповідно до якого проект акта Кабінету Міністрів підлягає обов'язковому 
погодженню усіма заінтересованими органами.

Проектом акта скасовуються накази: Мінприроди, Мінагрополітики, МВС, 
Мінінфраструктури, Мінрегіон, Держпраці. Погодження із зазначеними органами 
відсутнє.

2. Юридична експертиза
Предмет правового регулювання проекту акта належить до повноважень Кабінету 

Міністрів.
Під час опрацювання проекту акта в Секретаріаті Кабінету Міністрів до нього 

внесено правки редакційного характеру, з метою приведення у відповідність з вимогами 
нормопроектувальної техніки, що не змінили його по суті.

2і. Експертиза на відповідність зобов'язанням у сфері європейської інтеграції
Проект акта не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері 

європейської інтеграції та праву ЄС.
Особливості, які планується врегулювати проектом акта, правом ЄС не 

регулюються.

3. Резюме
Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про скасування деяких 

наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади» подається для 
розгляду на засіданні Урядового комітету з питань економічної, фінансової та правової 
політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та 
правоохоронної діяльності, з урахуванням застережень, викладених в експертному 
висновку.

4. Виконання рішення Урядового комітету
На виконання рішення Урядового комітету з питань економічної, фінансової та 

правової політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури, 
оборонної та правоохоронної діяльності від 9 березня 2017 року (протокол № 11) 
Мін’юстом внесено доопрацьований проект акта в частині уточнення терміну набрання 
ним чинності. Так, проект розпорядження доповнено пунктом 3 наступного змісту: «Це 
розпорядження набирає чинності через два місяці з дня його опублікування».

Під час опрацювання проекту акта в Секретаріаті Кабінету Міністрів до нього 
внесено правки редакційного характеру, з метою приведення у відповідність з вимогами 
нормопроектувальної техніки, що не змінили його по суті.



Рішення Урядового комітету виконано у повному обсязі. 
Проект акта подається для розгляду на засіданні Уряду.

Директор Департаменту з питань 
фінансового та економічного розвитку

__” березня 2017 р.

Заступник Державного 
секретаря Кабінету Міністрів

Валентина ЯЩУК

Володимир ФЕДОРЧУК


