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ЗВІТ 

про базове відстеження результативності наказу Міністерства 

інфраструктури України від 17.02.2022 № 108 «Про затвердження Вимог 

щодо остійності пасажирських суден ро-ро», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 16.03.2022 за № 330/37666 

 

1. Вид та назва регуляторного акта 

 

Наказ Міністерства інфраструктури України від 17.02.2022 № 108 «Про 

затвердження Вимог щодо остійності пасажирських суден ро-ро», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.03.2022 за № 330/37666 (далі 

– Наказ). 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження 

 

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України (далі - 

Мінінфраструктури). 

 

3. Цілі прийняття акта 

 

Акт розроблено на підставі додатку ХХХІІ до Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони (далі – Угода про асоціацію), та Європейським 

Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони, якою передбачено імплементацію в національне 

законодавство Директиви 2003/25/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 

14 квітня 2003 року про спеціальні вимоги до остійності пасажирських суден ро-

ро (далі − Директива 2003/25/ЄС), та Плану заходів з виконання Угоди про 

асоціацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 

2017 року № 1106. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження 

 

Лютий-березень 2023 року. 

 

5. Тип відстеження 

 

Базове відстеження. 

 

6. Методи одержання результатів відстеження 

 

Метод проведення відстеження результативності – статистичний. 
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7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, а також способи одержання даних 

 

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося шляхом 

аналізу статистичних даних щодо огляду пасажирських суден ро-ро відповідно 

до Вимог щодо остійності пасажирських суден ро-ро.  

До проведення відстеження результативності дії регуляторного акта 

залучено Державну службу морського і внутрішнього водного транспорту та 

судноплавства України (далі - Адміністрація судноплавства) та 

ДП «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України» 

Цільова група: суб’єкти господарювання та центральний орган виконавчої 

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

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

 

Наказ розміщено на вебпорталі Верховної Ради України за посиланням: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0330-22#Text та на сайті ЛІГА:ЗАКОН за 

посиланням: https://ips.ligazakon.net/document/RE37666.  

Виходячи з цілей прийняття акта, для відстеження результативності цього 

регуляторного акта було визначено такі показники: 

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів, пов’язаних із 

дією регуляторного акта – відсутній. За період дії Наказу пасажирські судна 

типу ро-ро до морських портів не заходили, у зв’язку з чим огляди таких суден 

не проводилися. 

2. Кількість здійснених оглядів пасажирських суден ро-ро 

класифікаційним товариством – 0. За період дії Наказу пасажирські судна типу 

ро-ро до морських портів не заходили, у зв’язку з чим огляди таких суден не 

проводилися.  

3. Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких 

поширюватиметься дія акта – 2, але судна зазначених суб’єктів не знаходяться 

під технічним наглядом Регістра у зв’язку з втраченим класом. 

4. Кількість звернень від громадян, пов’язаних із впровадженням дії 

регуляторного акта - 0. 

5. Розмір коштів і час, що витратилися суб'єктами господарювання та/або 

фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта - 0; 

6. Кількість аварійних випадків із суднами ро-ро - 0. 

 

9. Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0330-22#Text
https://ips.ligazakon.net/document/RE37666
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Ступінь досягнення визначених цілей є належною, враховуючи 

зобов'язання України відповідно до Угоди про асоціацію. 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 


