
 

 

 

 

ДОКУМЕНТ СЕД  

 

Підписувач Кубраков Олександр Миколайович 

Сертифікат 26B2648ADD3032E104000000662432009F5CAD00  

Дійсний з 06.12.2022 по 05.12.2024 

Міністерство розвитку громад, територій  

та інфраструктури України 

Н9*%>oqE+o:>AО   
 

1828/46/14-23 від 14.03.2023 

 

 

ЗВІТ 

про базове відстеження результативності наказу Міністерства 

інфраструктури України від 31.01.2022 № 57 «Про затвердження 

Методики розрахунку об’єму ґрунту (мінеральної сировини), що 

вилучається у результаті проведення шляхових робіт та не 

використовується для їх виконання», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 18.03.2022 за № 341/37677 

 
1. Вид та назва регуляторного акта 

 

Наказ Міністерства інфраструктури України від 31.01.2022 № 57 «Про 

затвердження Методики розрахунку об’єму ґрунту (мінеральної сировини), 

що вилучається у результаті проведення шляхових робіт та не 

використовується для їх виконання», зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 18.03.2022 за № 341/37677 (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 15 Закону України «Про внутрішній 

водний транспорт» з метою створення механізму розрахунку об’єму ґрунту, 

що вилучається під час проведення шляхових робіт на внутрішніх водних 

шляхах та не потрібен для виконання шляхових робіт. 

  

3. Строк виконання заходів з відстеження 

 

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 шляхових робіт на внутрішніх 

водних шляхах (далі – ВВШ). 

Цільова група: суб’єкти господарювання, що задіяні в процесі 

шляхових робіт на ВВШ. 

 

7. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

 

Наказ розміщено на вебпорталі Верховної Ради України за 

посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0341-22#Text та на вебсайті 

ЛІГА:ЗАКОН за посиланням: https://ips.ligazakon.net/document/re37677?an=3. 

Для відстеження результативності цього регуляторного акта було 

визначено ряд показників, але за період із березня 2022 року по березень 

2023 року їх неможливо проаналізувати через відсутність заходів із 

реалізації норм Наказу. 

Зокрема, з початком повномасштабного військового вторгнення рф на 

територію України судноплавство на основних річках України фактично 

відсутнє (в тому числі через блокування внаслідок воєнної агресії рф 

частини Херсонської області, де розташований Каховський судноплавний 

шлюз); через постійну небезпеку шляхові роботи на ВВШ не здійснювались. 

Відповідно, підприємством, до основних завдань якого належить 

обслуговування судноплавних ВВШ, ґрунт не вилучався і контракти на 

здійснення шляхових робіт не укладались. 

 

8. Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та 

ступеня досягнення визначених цілей 

 

Дослідити ступінь досягнення визначених цілей буде можливо після 

зміни безпекової ситуації на ВВШ та з початком здійснення шляхових робіт.  

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/z0341-22#Text
https://ips.ligazakon.net/document/re37677?an=3

