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Корисні нормативно-правові акти та
документи
Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері
господарської діяльності» від 19.05.2011 р. № 3392-VI
(надалі затверджений цим Законом додаток іменуватиметься — Перелік)

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру» від
09.04.2014 р. № 1193-VII
(далі – Закон № 1193, набрав чинності 26.04.2014 р.)

"Коментар щодо Закону України від 09.04.2014 р. № 1193-VII "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення
кількості документів дозвільного характеру" затверджений Державною
службою України з питань регуляторної політики та розвитку
підприємництва 27.05.2014 р. з Додатками
З Коментарем можна ознайомитися на офіційному сайті
Держпідприємництва. Режим доступу: htpp://www.dkrp.gov.ua/info/3514)

Щодо документів дозвільного характеру
Законом № 1193 СКАСОВАНО:

*59

документів дозвільного характеру, що були
включені до Переліку
*27 документів дозвільного характеру, необхідність
отримання яких встановлена спеціальними законами

*На

сьогодні в Переліку залишається 84 дозвільних
документа

Спрощення процедур:

Обов'язок одержання погоджень, висновків
та інших документів, покладено на
дозвільний орган, без залучення суб'єкта
господарювання

Зміни у процедурі анулювання дозволів

Два способи анулювання документів дозвільного
характеру, які залежать виключно від підстав їх
застосування:

1 спосіб - за рішенням дозвільного органу;
2 спосіб - за рішенням адміністративного
суду

Підстави анулювання дозволу
дозвільним органом:
1 звернення суб'єкта господарювання із заявою про
анулювання документа дозвільного характеру
2 припинення юридичної особи шляхом злиття,
приєднання, поділу, перетворення та ліквідації, якщо
інше не встановлено законом)
3 припинення підприємницької діяльності фізичної
особи - підприємця

Підстави анулювання дозволу
адміністративним судом:
1 встановлення факту надання в заяві про видачу документа

дозвільного характеру та документах, що додаються до неї,
недостовірної інформації
2 здійснення суб'єктом господарювання певних дій щодо
провадження господарської діяльності або видів господарської
діяльності, на які отримано документ дозвільного характеру, з
порушенням вимог законодавства, щодо яких дозвільний орган
видавав припис про їх усунення із наданням достатнього часу
для їх усунення
Перелік не є вичерпним!

Початок анулювання дозволу у
судовому порядку:
Дозвільний орган звертається до адміністративного
суду з позовом про застосування заходу реагування
у виді анулювання документа дозвільного характеру
Пункт 2 ч. 7 ст. 41 Закону України від 06.09.2005 р. № 2806-IV
«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

Важливо! Не плутати з процедурами застосування
заходів впливу у межах здійснення державного
нагляду (контролю). КАС чітко розмежовує ці
процедури!

Адміністративна юрисдикція
та підсудність справ
Окружним адміністративним судам підсудні адміністративні
справи про застосування у випадках, передбачених законом,
заходів реагування щодо дозвільної системи у сфері
господарської діяльності, якщо вони можуть бути застосовані
виключно за судовим рішенням (п. 2 ч. 2 ст. 18 КАС)

Що стосується територіальної підсудності вказаної категорії
адміністративних справ, то ч. 1 ст. 19 КАС визначено, що такі
адміністративні справи вирішуються адміністративним судом
за місцезнаходженням відповідача.

Особливості судового провадження
Скорочене
провадження
застосовується
в
адміністративних справах щодо застосування у
випадках,
передбачених
законом,
заходів
реагування щодо дозвільної системи у сфері
господарської діяльності, якщо вони можуть бути
застосовані виключно за судовим рішенням.
(Пункт 5 ч.1 ст. 1832 КАС)
Увага! Для проваджень, пов'язаних з анулюванням документів
дозвільного характеру у судовому порядку, КАС передбачає
низку особливостей

