Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта
«Про затвердження Правил користування водними об’єктами для
плавання на маломірних (малих) суднах у Полтавській області»
1. Вид та назва регуляторного акта.
Рішення Полтавської обласної ради «Про затвердження Правил
користування водними об’єктами для плавання на маломірних (малих)
суднах у Полтавській області», що розроблено відповідно до Водного
кодексу України, наказу Міністерства інфраструктури України від 22.04.2016
№155 та листів Державної служби України з безпеки на транспорті від
17.02.2016 №593/18/14-16 та від 14.07.2016 №2092/18/14-16.
2. Виконавець заходів з відстеження.
Управління інфраструктури Полтавської
адміністрації.

обласної

державної

3. Цілі прийняття акта.
Цілями прийняття рішення є:
посилення контролю за дотриманням вимог безпеки при користуванні
маломірними (малими) суднами на водних об’єктах, встановлених
Правилами користування;
забезпечення охорони праці, життя і здоров’я людей на воді;
забезпечення охорони навколишнього середовища;
підвищення персональної відповідальності юридичних і фізичних осіб,
яким належать вказані судна (бази для стоянки), або які використовують їх за
договорами оренди;
забезпечення безпеки при користуванні маломірними (малими)
суднами;
дотримання вимог безпечної експлуатації баз для стоянки маломірних
(малих) суден.
4. Тип відстеження.
Повторне.
5. Строк виконання заходів з відстеження.
19.10.2018- 19.10.2019.
6. Методи одержання результатів відстеження.
Одержання результатів відстеження здійснювалося шляхом аналізу
статистичних даних та інформації, наданої територіальним підрозділом
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася
результативність, а також способи одержання даних.
Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося на
основі аналізу інформації, наданої органом, що здійснює державний нагляд
(контроль) за безпекою плавання малих суден та безпечною експлуатацією
баз для стоянки малих суден - Державна служба морського та річкового
транспорту України.
Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося за
наступними показниками:
кількість зареєстрованих на території Полтавської області маломірних
(малих) суден;
кількість аварій за участю маломірних/малих суден;
кількість баз для стоянки маломірних (малих) суден;
кількість виданих в установленому порядку посвідчень судноводія
маломірного (малого) судна.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.
Прийняття рішення обумовлене необхідністю приведення діючих
Правил у відповідність до вимог чинного законодавства. Проблема не може
бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, так як вони не
враховують вимог чинного законодавства, через що виникають розбіжності
між нормативно-правовими актами загальнодержавного та місцевого рівнів з
питань дотримання вимог безпеки судноплавства.
Також рішення нормативно врегульовує питання користування
маломірними (малими) суднами та функціонування баз для їх стоянки в
регіональному масштабі.
Кількісні значення показників результативності акта:
Показник
кількість зареєстрованих на території Полтавської
області маломірних (малих) суден (далі - ММС)
кількість аварій за участю ММС
кількість баз для стоянки ММС
кількість виданих в установленому порядку посвідчень
судноводія ММС

Значення
17
Не зафіксовано
18
14

Всього орієнтовна кількість ММС, приписаних до наявних баз стоянок,
становить 2107 одиниць. Повна інформація про зареєстровані ММС на
території Полтавської області відображена у Судновій книзі України.
На даний час в області знаходиться один навчально-тренажерний
заклад «Мореход» (м. Кременчук), що проводить підготовку судноводіїв
ММС в Полтавській області.

9.
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей.
Реалізація рішення нормативно врегульовує питання користування
маломірними (малими) суднами та функціонування баз для їх стоянки,
сприяє
забезпеченню безпеки на річковому транспорті, збереженню
людського життя, попередженню аварійних подій на річковому транспорті
під час організації розваг на воді та охороні довкілля.
Протягом періоду повторного відстеження в межах Полтавської
області було зареєстровано 17 ММС та видано в установленому порядку 14
посвідчень судноводія ММС. За рік дії даного регуляторного акта не
зареєстровано жодної аварійної події за участі ММС.
06.12.2019 проведено нараду з питання «Щодо забезпечення
дотримання Правил користування водними об’єктами для плавання на
маломірних (малих) суднах у Полтавській області». Відповідно до
протокольних доручень, даних на нараді, з метою вирішення проблемних
питань забезпечення дотримання Правил користування водними об’єктами
для плавання на маломірних (малих) суднах у Полтавській області, наказом
Управління інфраструктури облдержадміністрації від 23.12.2019 №74-ос
створено робочу групу та затверджено її склад.
Разом з тим, згідно наданих учасниками наради пропозицій,
облдержадміністрацією підготовлено та направлено звернення до
Міністерства інфраструктури України та Верховної Ради України в частині
ініціювання внесення змін до нормативно-правових актів з метою
підвищення ефективності контролю за дотриманням вимог чинного
законодавства у сфері безпеки на річковому транспорті.

Начальник Управління
інфраструктури
облдержадміністрації

