
 

 

 
 

 

 

№ 40/2020 від 20.03.2020 року 

Прем’єр-міністру України  

Шмигалю Д.А. 

 

Шановний Денисе Анатолійовичу! 

 

Висловлюємо Вам повагу та звертаємося стосовно подальшого забезпечення 

належного виконання Закону України «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях» 

(далі – Закон) з наступним. 

Прийняття Закону створило правову базу для організації процесу звітування 

видобувних компаній в рамках Ініціативи прозорості видобувних галузей (далі – ІПВГ), 

міжнародного стандарту, підтриманого у 53 країнах світу, який передбачає розкриття 

інформації про стан справ у видобувному секторі держави. Такі кроки України були 

позитивно оцінені міжнародними партнерами та сприяли сприйняттю нашої держави, як 

надійного партнера, що впроваджує світові стандарти прозорості.    

Разом із тим, з часу прийняття Закону у 2018 році досі не впроваджено вторинне 

законодавство, що суттєво гальмує імплементацію ІПВГ в Україні.  Через відсутність 

вторинного законодавства та невизначеність певних процедурних питань, зокрема 

затвердження Положення про багатосторонню групу щодо імплементації ІПВГ,  яке 

розробляється Міністерством енергетики та захисту довкілля з початку 2019 року, не 

розпочато роботу над звітами за 2018-2019 роки. Це загрожує виключенням України з 

ІПВГ, оскільки згідно зі Стандартом ІПВГ, звіт за 2018 рік має бути опубліковано до 

кінця 2020 року. 

Одночасно, слід зазначити, що міжнародний стандарт ІПВГ змінюється один раз на 

три роки, тому законодавство України також має оновлюватись відповідно.  

З метою недопущення ситуації, яка загрожує Україні втратою членства в ІПВГ, 

звертаємось до Вас із проханням внести імплементацію Закону про прозорість до 

пріоритетів роботи Кабінету Міністрів, у тому числі до Плану дій уряду на 2020 рік, 

також встановити контроль за дотриманням термінів розробки та запровадження 

вторинного законодавства. Наскільки нам відомо, Кабінет Міністрів України планує 

доручити НАК «Нафтогаз України» також активізувати роботу по цьому напрямку – 

підтримуючи такий підхід, ми разом із тим наголошуємо, що питання вторинного 

законодавства неможливо розв’язати без відкритого та прозорого діалогу та співпраці на 

рівні відповідних міністерств та ЦОВВ. 



Ми також звертаємося до Кабінету Міністрів України з проханням утворити 

міжвідомчу робочу групу у складі представників Міністерства енергетики та захисту 

довкілля, НАК «Нафтогаз України», Міністерства фінансів, Міністерства юстиції, 

Міністерства економіки, торгівлі та сільського господарства, Державної регуляторної 

служби, Державної служби геології та надр, Державної фіскальної служби, Державного 

казначейства  доручивши їй: 

1. Оперативно вирішити проблему з запровадженням вторинного законодавства, 

направленого на імплементацію Закону, а саме: 

 

1.1. Затвердження Положення про багатосторонню групу щодо імплементації 

ІПВГ 

1.2. Винесення на розгляд КМУ проекту відповідної Постанови з затвердженням 

форм консолідованого звіту про платежі на користь держави та звіту про 

отримані платежі; 

1.3. Схвалення проектів інших документів, необхідних для імплементації Закону 

та підготовки Звітів.  

 

2. Розробити проект змін до Закону, пов’язаних із запровадженням нових вимог 

стандарту ІПВГ, для винесення на розгляд і затвердження КМУ. 

 

3. Забезпечити супровід  і ефективне проведення публічних закупівель, необхідних для 

підготовки звітності за Стандартом ІПВГ. 

 

Сподіваємося на плідну співпрацю, готові підтримати ініціативи нового Уряду, а також 

долучитись до обговорення ініціатив, проблем та шляхів їх вирішення із залученням 

провідних експертів зі сторони громадянського суспільства. 

 

 

 

З повагою 

 

 

 

 

 

Олена Павленко 

Почесний Президент 

Dixi Group 

 

 

Денис Денисенко,  

Виконавчий директор ГС  

«Коаліція Реанімаційний Пакет 

Реформ» 

 

 

    

 


