
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 

Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, 

залізничних переїздів, правил користування ними  

та охорони» 

 

І. Визначення проблеми 

Необхідність прийняття проєкту акта є приведення  Єдиних правил ремонту 

і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил 

користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 30 березня 1994 р. № 198, (далі – Правила) у відповідність до законів 

України «Про автомобільні дороги», «Про благоустрій населених пунктів», 

«Про регулювання містобудівної діяльності», а також визначення вимог до 

експлуатації платних автомобільних доріг загального користування на виконання 

статті 30 закону України «Про автомобільні дороги». 

Протягом часу дії Правил було внесено зміни до актів вищої юридичної сили: 

Законом України від 17 листопада 2016 року № 1764-VIII «Про внесення змін 

до деяких законів України щодо реформування системи управління 

автомобільними дорогами загального користування»: 

повноваження з утримання автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення з 01.01.2018 передано від Укравтодору до Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласних та Севастопольської міської державних 

адміністрацій; 

було врегульовано питання віднесення автомобільних доріг загального 

користування до розряду платних та передбачено, що визначення вимог до 

експлуатації платних автомобільних доріг загального користування на виконання 

статті 30 закону України «Про автомобільні дороги»; 

Законом України від 20 листопада 2012 року № 5496-VI «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної 

діяльності» диференційовано поняття, функціональне призначення та вимоги до 

розміщення малих архітектурних форм як елементів (частин) об’єктів 

благоустрою та тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. 

Чинна редакція Правил не відповідає вимогам вказаних актів. 

 

Причини виникнення проблеми: 

● необхідність узгодження нормативно-правового акта із Законом України 

«Про автомобільні дороги», «Про благоустрій населених пунктів», 

«Про регулювання містобудівної діяльності». 

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив: 

Групи (підгрупи) Так Ні 

Держава + - 

Громадяни - + 

Суб’єкти господарювання + - 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва + - 
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* Питому вагу суб’єктів малого підприємництва зазначити неможливо, оскільки проблема 

однаково впливає на всіх суб’єктів господарювання незалежно від рівня доходу. 

 

Врегулювання зазначеного питання не може бути здійснено за допомогою: 

ринкових механізмів, оскільки зазначене питання регулюється виключно 

нормативно-правовими актами; 

чинного регуляторного акта, оскільки на сьогодні акт, який регулює 

відповідне питання, не узгоджується з актами вищої юридичної сили та не 

відповідає програмним документам Кабінету Міністрів України.  

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою 

ринкових механізмів: 

Відповідно до частин третьої та четвертої статті 24 Закону України  

«Про дорожній рух» власники доріг, вулиць та залізничних переїздів або органи, 

уповноважені ними здійснювати експлуатаційне утримання автомобільних доріг, 

вулиць та залізничних переїздів, мають право вимагати від користувачів 

дотримання чинних законодавчих і нормативно-правових актів стосовно 

дорожнього руху, правил ремонту і утримання доріг, вулиць, залізничних 

переїздів, правил користування дорогами і дорожніми спорудами та їх охорони. 

Єдині правила ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць та залізничних 

переїздів, правила користування ними та їх охорони затверджуються Кабінетом 

Міністрів України. 

З урахуванням наведеного, вирішення порушеного питання можливе лише 

шляхом внесення змін до Правил. 

 

ІІ. Цілі державного регулювання 

Проєкт акта розроблений на виконання частини четвертої статті 24 Закону 

України «Про дорожній рух», якою передбачено повноваження Кабінету 

Міністрів України затверджувати Єдині правила ремонту і утримання 

автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, правила користування ними 

та їх охорони. 

Проєктом акта пропонується внести зміни до Правил, передбачивши: 

привести термінологію у відповідність до вказаних законів; 

диференціювати вимоги до утримання автомобільних доріг загального 

користування державного та місцевого значення; 

передбачити вимоги щодо експлуатації платних автомобільних доріг 

загального користування; 

виключити вимоги щодо розміщення малих архітектурних форм та 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, які 

врегульовано законами України «Про благоустрій населених пунктів»,  

«Про регулювання містобудівної діяльності» і відповідними підзаконними актами. 

  

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей 

Вид 

альтернативи 

Опис альтернативи 
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Альтернатива 1 

– прийняття 

регуляторного 

акта 

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України  

«Про внесення змін до Єдиних правил ремонту і утримання 

автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил 

користування ними та охорони» дозволить забезпечити 

взаємоузгодження Правил з актами вищої юридичної сили та 

правову визначеність у сфері експлуатаційного утримання 

автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів. 

 

 

Альтернатива 2 

– збереження 

чинного 

регулювання 

Неприйняття постанови Кабінету Міністрів України 

«Про внесення змін до Єдиних правил ремонту і утримання 

автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил 

користування ними та охорони», що не дозволить усунути 

розбіжності Правил з актами вищої юридичної сили. 

 

Слід відзначити, що альтернативного способу досягти визначених у розділі 

ІІ цього Аналізу регуляторного впливу цілей державного регулювання, ніж 

прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Єдиних 

правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, 

правил користування ними та охорони» не існує. 

 

1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей: 

1) оцінка впливу на сферу інтересів держави: 

 

Вид 

альтернативи 

 

Вигоди Витрати 

Альтернатива 1      Дозволить врегулювати розбіжності 

Правил з актами вищої юридичної сили, а 

також виключити вимоги щодо розміщення 

малих архітектурних форм та тимчасових 

споруд для провадження підприємницької 

діяльності, які врегульовано законами 

України «Про благоустрій населених 

пунктів», «Про регулювання містобудівної 

діяльності» і відповідними підзаконними 

актами 

Відсутні. 

Альтернатива 2  1)  Відсутні Витрати відсутні.  

 

 

2)  проєкт постанови не розповсюджується на сферу інтересів громадян; 

3)  оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання. 
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Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання: 
 
 

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом 

Кількість 

суб’єктів 

господарювання, 

на яких 

поширюється 

регулювання, 

одиниць* 

- 205 52 - 257* 

Питома вага групи 

у загальній 

кількості, 

відсотків 

- 80% 20% - 100% 

 

*Сфера дії проєкту постанови поширюватиметься на суб’єктів господарювання, які               

надають інженерно-консультаційні послуги у будівництві та мають у своєму складі осіб, що 

отримали кваліфікаційний сертифікат за професією «інженер консультант (будівництво)», та 

фізичні особи-підприємці, що надають відповідні інженерно-консультаційні послуги. 

 

Вид 

альтернативи 
Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 1) Врегулювання 

розбіжностей Правил з актами 

вищої юридичної сили 

Відсутні 

Альтернатива 2 Відсутні Відсутні 

 

        IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення 

цілей 

 

Рейтинг 

результативнос

ті (досягнення 

цілей під час 

вирішення 

проблеми) 

Бал результативності (за 

чотирибальною системою 

оцінки) 

Коментарі щодо присвоєння 

відповідного бала 
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Альтернатива 1 4 Альтернатива 1 дозволяє 

повністю досягнути 

поставлених цілей державного 

регулювання, а також 

забезпечити правову 

визначеність у сфері 

експлуатаційного утримання 

автомобільних доріг, вулиць та 

залізничних переїздів 

Альтернатива 2 1 Не дозволяє досягнути 

поставлених цілей державного 

регулювання  

 

Рейтинг 

результативності 

Вигоди (підсумок) Витрати 

(підсумок) 

Обґрунтування 

відповідного місця 

альтернативи у 

рейтингу 

Альтернатива 1. 

 

Врегулювання 

розбіжностей Правил 

з актами вищої 

юридичної сили 

Відсутні Прийняття проєкту 

акта дозволить 

досягти цілей 

державного 

регулювання. 

Альтернатива 2. 

 

Відсутні 

 

Відсутні 

 

Ця альтернатива не 

дозволить досягти 

цілей державного 

регулювання 

 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної 

альтернативи/причини відмови від 

альтернативи 

 Оцінка ризику 

зовнішніх чинників 

на дію 

запропонованого 

регуляторного акта 

Альтернатива 1 

 

Основною перевагою альтернативи 1 є 

забезпечення взаємоузгодження Правил 

з актами вищої юридичної сили та 

правової визначеності у сфері 

експлуатаційного утримання 

автомобільних доріг, вулиць та 

залізничних переїздів  

Відсутній ризик 

зовнішніх чинників 

на дію 

запропонованого 

регуляторного акта 

Альтернатива 2 

 

Основною причиною відмови від 

альтернативи є необхідність приведення 

Відсутній ризик 

зовнішніх чинників 
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Правил у відповідність до законів 

України «Про автомобільні дороги», 

«Про благоустрій населених пунктів», 

«Про регулювання містобудівної 

діяльності» 

 

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної Проблеми 

 

1. Механізм дії регуляторного акта 

Реалізація поставлених цілей державного регулювання забезпечується 

шляхом прийняття проєкту акта.  

 

2. Організаційні заходи впровадження регуляторного акта в дію 

Для впровадження регуляторного акта в дію необхідно забезпечити 

інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його 

оприлюднення в установленому порядку та на офіційному вебсайті 

Мінінфраструктури. 

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, 

якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого 

самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або 

виконувати ці вимоги 

 

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування 

регулювання: Укравтодор.   

Додаткових витрат ресурсів, якими розпоряджаються Укравтодор, не 

передбачається. 

Тест малого підприємництва (М-тест) не проводився, оскільки суб’єкти 

малого підприємництва додаткових витрат на виконання регулювання не 

зазнають та будуть в однакових умовах з іншими суб’єктами підприємництва. 

Окрім цього, зазначений регуляторний акт не встановлює нових процедур, 

прав та правил для суб’єктів господарювання та/або органів влади чи місцевого 

самоврядування у зв’язку з якими, зокрема, суб’єкти малого підприємництва 

могли б понести прямі або непрямі витрати. 

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування додаткових 

витрат не зазнають.  

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 

 

Строк дії регуляторного акта не обмежується в часі, що надасть можливість 

розв’язати проблеми та досягти цілей державного регулювання. 

Зміна терміну дії акта можлива в разі зміни правових актів, на виконання 

вимог яких базується проєкт постанови. 

 

 



7 
 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта 

Основними показниками результативності регуляторного акта є: 

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних 

цільових фондів, пов’язаних з дією регуляторного акта – не прогнозується; 

кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта;  

розмір коштів і час, що витрачатимуть суб’єкти господарювання, на яких 

поширюватиметься дія акта – низький; 

рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень 

регуляторного акта - середній. 

Виходячи з цілей державного регулювання, для визначення 

результативності акта обрано такі показники: 

кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких 

поширюватиметься дія акта; 

кількість звернень/скарг суб’єктів господарювання, пов’язаних із дією 

регуляторного акта; 

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або 

фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта. 

Реалізація акта не передбачає додаткових надходжень до державного та 

місцевих бюджетів, оскільки норми регуляторного акта не запроваджують нових 

податків і зборів (обов’язкових платежів). 

Проєкт регуляторного акта оприлюднено на офіційному вебсайті 

Мінінфраструктури у розділі «Діяльність» - «Регуляторна діяльність» для 

отримання пропозицій та зауважень громадськості. 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься 

відстеження результативності дії регуляторного акта 

 

Стосовно цього регуляторного акта буде послідовно здійснюватися базове, 

повторне та періодичне відстеження його результативності: 

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено 

через рік після набрання чинності цим регуляторним актом.  

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено 

через два роки з дня набрання чинності цим актом. 

Періодичне відстеження результативності – один раз на кожні три роки 

починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності 

цього акта. 

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження 

результативності – статистичні. 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснювати 

Міністерство інфраструктури України. 

 

Міністр інфраструктури України                                         Олександр КУБРАКОВ 

 

«____» ___________ 2022 р. 


