


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування  системи державного управління автомобільними дорогами загального користування»

1. Îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ ïðèéíÿòòÿ àêòà   
Ïðîåêò Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè ùîäî ðåôîðìóâàííÿ  ñèñòåìè äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ àâòîìîá³ëüíèìè äîðîãàìè çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ» ðîçðîáëåíî Ì³í³ñòåðñòâîì ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè íà âèêîíàííÿ ïóíêòó 190.1 Íàö³îíàëüíîãî ïëàíó ä³é íà 2013 ð³ê ùîäî âïðîâàäæåííÿ Ïðîãðàìè åêîíîì³÷íèõ ðåôîðì íà 2010 – 2014 ðîêè «Çàìîæíå ñóñï³ëüñòâî, êîíêóðåíòîñïðîìîæíà åêîíîì³êà, åôåêòèâíà äåðæàâà», çàòâåðäæåíîãî Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 12 áåðåçíÿ 2013 ðîêó ¹ 128 òà ðîçïîðÿäæåííÿ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 3 ñåðïíÿ 2011 ðîêó ¹ 739-ð «Äåÿê³ ïèòàííÿ ðåôîðìóâàííÿ ñèñòåìè äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ àâòîìîá³ëüíèìè äîðîãàìè çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ».
Íåîáõ³äí³ñòü ðîçðîáêè çàêîíîïðîåêòó çóìîâëåíà ïðèâåäåííÿì íîðì çàêîíîäàâñòâà ó â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðìàòèâíèõ àêò³â, ïðèéíÿòèõ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ðåôîðìè, ùîäî ðîçìåæóâàííÿ ïîâíîâàæåíü öåíòðàëüíèõ ³ ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè â ÷àñòèí³ óïðàâë³ííÿ àâòîìîá³ëüíèìè äîðîãàìè çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ, çîêðåìà øëÿõîì ïåðåäà÷³ îñòàíí³ì â óïðàâë³ííÿ äîð³ã ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ.

2. Ìåòà ³ øëÿõè ¿¿ äîñÿãíåííÿ
Ìåòîþ ïðèéíÿòòÿ çàêîíîïðîåêòó º ïðèâåäåííÿ íîðì çàêîíîäàâñòâà, ùî ñòîñóþòüñÿ ïðèâåäåííÿ ñèñòåìè äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ àâòîìîá³ëüíèìè äîðîãàìè çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ, ó â³äïîâ³äí³ñòü äî ñó÷àñíèõ ðèíêîâèõ êîíêóðåíòíèõ óìîâ, ³ ðîçìåæóâàííÿ ïîâíîâàæåíü öåíòðàëüíèõ ³ ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà ¿õ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà òðàíñïîðòíî-åêñïëóàòàö³éíèé ñòàí àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã äåðæàâíîãî òà ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ, îïòèì³çàö³ÿ äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ òà óïðàâë³ííÿ ó ñôåð³ äîðîæíüîãî ãîñïîäàðñòâà.
Çàêîíîïðîåêò äîîïðàöüîâàíî ç óðàõóâàííÿì çàóâàæåíü âèñëîâëåíèõ íà çàñ³äàííÿ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 12.06.2013.

3. Ïðàâîâ³ àñïåêòè
Çàêîíîïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ âíåñåííÿ çì³í äî  Çàêîí³â Óêðà¿íè «Ïðî àâòîìîá³ëüí³ äîðîãè», «Ïðî Ðàäó ì³í³ñòð³â Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì» òà «Ïðî äîðîæí³é ðóõ» ùîäî ðåôîðìóâàííÿ ñèñòåìè äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ àâòîìîá³ëüíèìè äîðîãàìè çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ.
Çàêîíîïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ âíåñåííÿ ðÿäó çì³í ùîäî êîíêðåòèçàö³¿ ïðàâ, îáîâ’ÿçê³â òà â³äïîâ³äàëüíîñò³ îðãàí³â äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ àâòîìîá³ëüíèìè äîðîãàìè çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ òà ðîçìåæóâàííÿ ïîâíîâàæåíü öåíòðàëüíèõ ³ ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè.
Ó äàí³é ñôåð³ ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ ä³þòü òàê³ àêòè çàêîíîäàâñòâà:
Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè;
Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî àâòîìîá³ëüí³ äîðîãè»;
Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî Ðàäó ì³í³ñòð³â Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì»;
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Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿»; 
Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 12 áåðåçíÿ 2013 ðîêó ¹ 128 «Ïðî Íàö³îíàëüíèé ïëàí ä³é íà 2013 ð³ê ùîäî âïðîâàäæåííÿ Ïðîãðàìè åêîíîì³÷íèõ ðåôîðì íà 2010-2014 ðîêè «Çàìîæíå ñóñï³ëüñòâî, êîíêóðåíòîñïðîìîæíà åêîíîì³êà, åôåêòèâíà äåðæàâà»;
Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 12.05.2011 ¹ 581/2011 «Ïðî Ïîëîæåííÿ ïðî Ì³í³ñòåðñòâî ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè»;
Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 13.04.2011 ¹ 456/2011 «Ïðî Ïîëîæåííÿ ïðî Äåðæàâíå àãåíòñòâî àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã Óêðà¿íè»;
Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 06.04.2011 ¹ 387/2011 «Ïðî Ïîëîæåííÿ ïðî Äåðæàâíó ³íñïåêö³þ Óêðà¿íè ç áåçïåêè íà íàçåìíîìó òðàíñïîðò³»;
розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 року            № 739-р «Деякі питання реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування».

4. Ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íå îá´ðóíòóâàííÿ
Ðåàë³çàö³ÿ ïðîåêòó íå ïîòðåáóº äîäàòêîâèõ âèòðàò ç Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè.

5. Ïîçèö³ÿ çà³íòåðåñîâàíèõ îðãàí³â
Çàêîíîïðîåêò ïîãîäæåíî áåç çàóâàæåíü Àíòèìîíîïîëüíèì êîì³òåòîì Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâîì âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè, Äåðæàâíîþ ³íñïåêö³ºþ Óêðà¿íè ç áåçïåêè íà íàçåìíîìó òðàíñïîðò³, Äåðæàâíèì àãåíòñòâîì àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã Óêðà¿íè, Ðàäîþ ì³í³ñòð³â Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì, Â³ííèöüêîþ, Âîëèíñüêîþ, Äí³ïðîïåòðîâñüêîþ, Äîíåöüêîþ,  Æèòîìèðñüêîþ, Çàïîð³çüêîþ, Çàêàðïàòñüêîþ, ²âàíî-Ôðàíê³âñüêîþ, Êè¿âñüêîþ, Ê³ðîâîãðàäñüêîþ, Ëüâ³âñüêîþ, Ëóãàíñüêîþ, Ìèêîëà¿âñüêîþ, Îäåñüêîþ, Ïîëòàâñüêîþ, Ð³âíåíñüêîþ, Ñóìñüêîþ, Òåðíîï³ëüñüêîþ, Õåðñîíñüêîþ, Õàðê³âñüêîþ, Õìåëüíèöüêîþ, ×åðí³ã³âñüêîþ, ×åðêàñüêîþ, ×åðí³âåöüêîþ îáëàñíèìè òà Ñåâàñòîïîëüñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíèìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè. Ì³í³ñòåðñòâîì ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó, áóä³âíèöòâà òà æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè, Äåðæàâíîþ ñëóæáîþ Óêðà¿íè ç ïèòàíü ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè òà ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà, Ì³í³ñòåðñòâîì åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ³ òîðã³âë³ Óêðà¿íè òà Ì³í³ñòåðñòâîì ô³íàíñ³â Óêðà¿íè íàäàíî çàóâàæåííÿ, ÿê³ âðàõîâàíî. 

6. Ðåã³îíàëüíèé àñïåêò  
Ïèòàííÿ ðîçâèòêó àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèõ îäèíèöü áóäå ç’ÿñîâàíî ï³ñëÿ îäåðæàííÿ ïðîïîçèö³é òà ïîãîäæåíü â³ä Ðàäè ì³í³ñòð³â Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì, îáëàñíèõ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é òà Ñåâàñòîïîëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ÿêèì ïåðåäáà÷àºòüñÿ ïåðåäà÷à â ìàéáóòíüîìó àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ, à òàêîæ çà 
íàñë³äêàìè îïðèëþäíåííÿ çàêîíîïðîåêòó íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Ì³í³íôðàñòðóêòóðè.
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61. Çàïîá³ãàííÿ äèñêðèì³íàö³¿
Ó ïðîåêò³ àêòà â³äñóòí³ ïîëîæåííÿ, ùî ì³ñòÿòü îçíàêè äèñêðèì³íàö³¿.

7. Çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿
Ïðîåêò àêòà íå ì³ñòèòü ïðàâèë ³ ïðîöåäóð, ÿê³ ìàþòü ðèçèêè â÷èíåííÿ êîðóïö³éíèõ ïðàâîïîðóøåíü.

8. Ãðîìàäñüêå îáãîâîðåííÿ
Çàêîíîïðîåêò îïðèëþäíåíî íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Ì³í³íôðàñòðóêòóðè. 

9. Ïîçèö³ÿ ñîö³àëüíèõ ïàðòíåð³â 
Äàíèé çàêîíîïðîåêò íå ñòîñóºòüñÿ ñîö³àëüíî-òðóäîâî¿ ñôåðè, òîìó íå ï³äëÿãàº ïîãîäæåííþ ç óïîâíîâàæåíèìè ïðåäñòàâíèêàìè â³ä âñåóêðà¿íñüêèõ ïðîôñï³ëîê, ¿õ îá'ºäíàíü òà âñåóêðà¿íñüêèõ îá'ºäíàíü îðãàí³çàö³é ðîáîòîäàâö³â. 

10. Оцінка регуляторного впливу
Проект акта є регуляторним. Проект акта та аналіз впливу регуляторного акта розміщено на сайті Мінінфраструктури (www.mtu.gov.ua).

11. Прогноз результатів 
Прийняття проекту акта  дозволить забезпечити реалізацію Національного плану дій на 2013 рік, Концепції реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування, що дасть змогу прискорити розвиток мережі автомобільних доріг та поліпшити їх транспортно-експлуатаційний стан, сприятиме соціально-економічному розвитку країни, підвищенню конкурентоспроможності мережі автомобільних доріг державного значення для збільшення обсягу транзитних перевезень і туристичних поїздок, забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг у кожному регіоні відповідно до темпів зростання кількості транспортних засобів, зокрема:
здійснювати ефективне управління дорожнім господарством на автомобільних дорогах місцевого значення шляхом оперативного прийняття місцевими органами виконавчої влади ефективних рішень і підвищення рівня їх відповідальності за стан зазначених автомобільних доріг;
ïîë³ïøèòè òðàíñïîðòíî-åêñïëóàòàö³éíèé ñòàí àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã, ó òîìó ÷èñë³ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ðîáîòè àâòîáóñíèõ ìàðøðóò³â äî ñ³ëüñüêèõ íàñåëåíèõ ïóíêò³â;
ïîë³ïøèòè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè, ïîâ’ÿçàí³ ç ï³äâèùåííÿì ð³âíÿ çðó÷íîñò³ òà áåçïåêè ðóõó.

Ì³í³ñòð ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè                                                               Â.Â. Êîçàê
«___» ______________ 2013 ð.
  
  


