
 

 

 

 

ДОКУМЕНТ СЕД  

 

Підписувач Кубраков Олександр Миколайович 

Сертифікат 26B2648ADD3032E104000000662432009F5CAD00  

Дійсний з 06.12.2022 по 05.12.2024 

Міністерство розвитку громад, територій  

та інфраструктури України 

Н4>%@D1_+n\\+О   
 

1827/46/14-23 від 14.03.2023 

 

 

ЗВІТ 

про базове відстеження результативності наказу Міністерства 

інфраструктури України від 28.01.2022 № 55 «Про деякі питання ведення 

суднового журналу судна внутрішнього плавання», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 29.03.2022 за № 363/37699 

 

 
1. Вид та назва регуляторного акта 

 

Наказ Міністерства інфраструктури України від 28.01.2022 № 55 «Про деякі 

питання ведення суднового журналу судна внутрішнього плавання», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.03.2022 за № 363/37699 (далі 

– Наказ). 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження 

 

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України (далі - 

Мінінфраструктури). 

 

Цілі прийняття акта 

 

Наказ розроблено на підставі статті 31 Закону України «Про внутрішній 

водний транспорт» та норм Директиви (ЄС) 2017/2397 Європейського 

парламенту і Ради від 12 грудня 2017 року «Про визнання професійних 

кваліфікацій у внутрішньому судноплавстві та про скасування директив Ради 

91/672/ЄЕС та 96/50/ЄС» з метою виконання Угоди про асоціацію між Україною 

та ЄС. 

  

3. Строк виконання заходів з відстеження 

 

Лютий-березень 2023 року. 

 

4. Тип відстеження 

 

Базове відстеження. 

 

5. Методи одержання результатів відстеження 

 

Метод проведення відстеження результативності – статистичний. 

 

6. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, а також способи одержання даних 
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Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося шляхом 

аналізу статистичних даних щодо зареєстрованих суднових журналів суден 

внутрішнього плавання в Реєстрі зареєстрованих суднових журналів. 

До проведення відстеження результативності дії регуляторного акта 

залучено Державну службу морського і внутрішнього водного транспорту та 

судноплавства України (далі - Адміністрація судноплавства). 

Цільова група: суб’єкти господарювання та центральний орган виконавчої 

влади (Адміністрація судноплавства), на яких поширюється дія акта. 

 

7. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

 

Наказ розміщено на сайті Верховної Ради України за посиланням: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0363-22#Text та на сайті ЛІГА:ЗАКОН за 

посиланням: https://ips.ligazakon.net/document/MN025129?q=  

З огляду на цілі прийняття акта, для відстеження результативності цього 

регуляторного акта було визначено такі показники: 

1. Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта – 

кількість суб’єктів господарювання – судновласників суден внутрішнього 

плавання – 167. 

2. Кількість суднових журналів суден внутрішнього плавання, що 

зареєстровані в Реєстрі зареєстрованих журналів - 11 (з 15.04.2022 по 

07.03.2023). На кількість зареєстрованих журналів суден внутрішнього 

плавання безпосередньо вплинула відсутність судноплавства на р. Дніпро 

протягом досліджуваного періоду - з причини блокування внаслідок воєнної 

агресії рф частини Херсонської області, де розташований Каховський 

судноплавний шлюз.  

3. Кількість аварійних подій за період з 15.04.2022 по теперішній час із 

суднами внутрішнього плавання, під час розслідування яких було використано 

інформацію з суднового журналу, затвердженого Наказом – 0. 

Протягом досліджуваного періоду скарг щодо впровадження норм 

регуляторного акта від субєктів господарювання не надходило. 

 

8. Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

 

Ступінь досягнення визначених цілей є належною. Регуляторний акт 

відповідає принципам державної регуляторної політики. 

Оцінка результатів і ступеня досягнення визначених цілей 

проводитиметься в рамках повторного відстеження та періодичного 

відстеження один раз на три роки після проведення повторного відстеження.  

 

Віце-прем’єр міністр з відновлення  

України – Міністр розвитку громад,  

територій та інфраструктури України Олександр КУБРАКОВ 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0363-22#Text
https://ips.ligazakon.net/document/MN025129?q

