
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту наказу Міністерства інфраструктури України

«Про затвердження Інструкції про застосування засобів ваговимірювальної
техніки на залізничному транспорті України»

І. Визначення проблеми
Згідно зі статтями 11, 27, 37 Закону України «Про метрологію та

метрологічну діяльність» № 113/98-ВР було видано наказ Міністерства
інфраструктури України від 31 липня 2012 року № 442 «Про затвердження
Інструкції про порядок застосування засобів ваговимірювальної техніки на
залізничному транспорті України», зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 11 жовтня 2012 року за № 1716/22028 (далі – Інструкція).

Водночас 3 липня 2014 року набрав чинності Закон України «Про
метрологію та метрологічну діяльність» № 1314-VII (далі – Закон).

Частиною другою статті 8 Закону встановлено, що експлуатація засобів
вимірювальної техніки, які застосовуються у сфері законодавчо регульованої
метрології (далі – законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки),
здійснюється з дотриманням правил застосування таких засобів, встановлених у
нормативно-правових актах, і вимог щодо їх експлуатації, встановлених в
експлуатаційних документах на такі засоби.

До таких нормативно-правових актів, які були прийняті після набрання
чинності Інструкцією, належать:

Технічний регламент законодавчо регульованих засобів вимірювальної
техніки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня
2016 року № 94 (із змінами);

Технічний регламент щодо неавтоматичних зважувальних приладів,
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року
№ 1062 (із змінами);

Порядок проведення повірки законодавчо регульованих засобів
вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її
результатів, затверджений наказом Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України від 08 лютого 2016 року № 193, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 24 лютого 2016 року за № 278/28408 (із змінами);

Вимоги, яким повинні відповідати наукові метрологічні центри, державні
підприємства, які належать до сфери управління Міністерства економіки
України та провадять метрологічну діяльність, та повірочні лабораторії, які
уповноважуються або уповноважені на проведення повірки засобів
вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у
сфері законодавчо регульованої метрології, з метою досягнення їх відповідності
встановленим критеріям, затверджені наказом Міністерства розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України від 30 червня 2020 року № 1242,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 вересня 2020 року за №
862/35145;
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Міжповірочні інтервали законодавчо регульованих засобів вимірювальної
техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями, затверджені наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13 жовтня 2016 року
№ 1747, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2016 р.
за № 1417/29547 (із змінами);

Правила експлуатації власних вантажних вагонів, затверджені наказом
Міністерства інфраструктури України 29 січня 2015 року № 17, зареєстрованим
в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 р. за № 168/26613 (із змінами).

Також, відповідно до частини другої статті 14 Закону, на підприємствах та
в організаціях, які виконують роботи у сфері законодавчо регульованої
метрології, обов’язково мають утворюватися метрологічні служби або
призначатися особи, відповідальні за забезпечення єдності вимірювань.

Внесення змін до наказу № 442 є недоцільним, оскільки змінюється
структура цього нормативно-правового акта (зміни за обсягом займають більшу
частину тексту).

У зв’язку із зазначеним, виникла необхідність прийняття наказу.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни − +
Держава + −
Суб’єкти господарювання, + −
у т. ч. суб’єкти малого підприємництва − +

Визначити питому вагу суб’єктів малого підприємництва неможливо,
оскільки транспортні послуги, що надаються залізничним транспортом
загального користування, впливають на діяльність як учасників ринку
перевезень, так і суб’єктів господарювання усіх форм власності різних галузей
економіки, що є учасниками зовнішньоекономічної діяльності як експортери чи
імпортери та/або споживачами товарів – об’єктів перевезень залізничним
транспортом загального користування.

Зазначені проблеми не можуть бути розв’язані за допомогою ринкових
механізмів, оскільки це не буде відповідати вимогам чинного законодавства
України.

Проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних
актів, оскільки наразі вони потребують внесення змін.

ІІ. Цілі державного регулювання
Метою впровадження змін до нормативно-правових актів є забезпечення

належних умов надання транспортних послуг залізничним транспортом
загального користування, прогнозованості витрат вантажовласників, зменшення
економічного навантаження на логістичну складову вартості вантажів, що
перевозяться залізничним транспортом.
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Основною метою державного регулювання є удосконалення нормативно-
правових актів для приведення їх у відповідність із законодавством.

Прийняття проекту акта відповідатиме принципам державної регуляторної
політики, а саме:

збалансованості – забезпечення у регуляторній діяльності балансу
інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави;

передбачуваності – забезпечення конкурентоспроможності користувачів
транспортних послуг із їх можливістю планування витрат за перевезення
вантажів;

прозорості врахування громадської думки – шляхом розміщення на сайті
Міністерства інфраструктури України проекту акта для обговорення,
висвітлення питання необхідності внесення зміни в засобах масової інформації,
обговорення його з бізнес-спільнотою, обов’язкового розгляду регуляторними
органами проекту наказу, розгляду зауважень та пропозицій, наданих у
встановленому законодавством порядку фізичними та юридичними особами,
своєчасне доведення до відома причетних прийнятого наказу.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей
1. Визначення альтернативних способів.

Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1.
Не приймати
запропонований
регуляторний акт

Неможливість правового врегулювання
взаємовідносин між усіма юридичними і фізичними
особами у сфері застосування ваговимірювальної
техніки на залізничному транспорті.

Альтернатива 2.
Прийняття
запропонованого
регуляторного акта

Врегулювання правовідносин всіх юридичних і
фізичних осіб у сфері застосування
ваговимірювальної техніки на залізничному
транспорті.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1.
Не приймати
запропонований
регуляторний акт

Відсутні,. Додаткових витрат
не передбачається.

Альтернатива 2.
Прийняття
запропонованого
регуляторного акта

Врегулювання правовідносин всіх
юридичних і фізичних осіб у сфері
застосування засобів
вимірювальної техніки на
залізничному транспорті.

Додаткових витрат
не передбачається.
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Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:
Оцінка впливу наказу на сферу інтересів громадян не здійснювалася,

оскільки такий вплив відсутній.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання:
Кількість суб‘єктів господарювання, що підпадають під дію

запропонованого регуляторного акта, заздалегідь визначити неможливо.

Вид альтернатив Вигоди Витрати
Альтернатива 1.
Збереження
чинного
регулювання

Відсутні, Відсутні

Альтернатива 2.
Прийняття
регуляторного акта

Врегулювання правовідносин
всіх юридичних і фізичних осіб у
сфері застосування
ваговимірювальної техніки на
залізничному транспорті.

Додаткових
витрат з державного
бюджету не
передбачається.

Забезпечення належних умов
надання транспортних послуг
залізничним транспортом
загального користування,
прогнозованості витрат
вантажовласників, зменшення
економічного навантаження на
логістичну складову вартості
вантажів, що перевозяться
залізничним транспортом.

Для суб’єктів
господарювання
додаткові витрати не
передбачені.

Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень
Альтернатива 1.
Збереження чинного регулювання

Додаткових витрат не передбачається

Альтернатива 2.
Прийняття регуляторного акта

Додаткових витрат не передбачається

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення
цілей

На сьогодні відсутній альтернативний спосіб досягнення поставленої мети,
окрім прийняття регуляторного акта.

Це дозволить:
удосконалити законодавство з метою реалізації норм Закону;
зменшити економічне навантаження на логістичну складову вартості

вантажів, що перевозяться залізничним транспортом
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створить умови для ритмічної обробки вантажів та транспортних засобів;
підвищити конкурентоздатність вітчизняних виробників на світовому

ринку товарів та послуг.

Рейтинг результативності
(досягнення цілей під час
вирішення проблеми)

Бал результативності (за
чотирибальною
системою оцінки)

Коментарі щодо
присвоєння

відповідного бала
Альтернатива 1.
Збереження чинного
регулювання

1 Цілі державного
регулювання не
будуть досягнуті

Альтернатива 2.
Прийняття регуляторного
акта

3 Основні цілі
державного
регулювання будуть
досягнуті

Рейтинг
результативності

Вигоди (підсумок) Витрати
(підсумок)

Обґрунтування
відповідного
місця
альтернативи у
рейтингу

Альтернатива 1.
Збереження
чинного
регулювання

Відсутні Додаткових
витрат не
передбачається

Цілі
державного
регулювання не
досягаються

Альтернатива 2.
Прийняття
регуляторного
акта

Для суб’єктів
господарювання
впровадження змін
зменшить економічне
навантаження на
логістичну складову
вартості вантажів, що
перевозяться
залізничним
транспортом, створить
умови для ритмічної
обробки вантажів та
транспортних засобів,
підвищить
конкурентоздатність
вітчизняних виробників
на світовому ринку
товарів та послуг

Для суб’єктів
господарювання
витрати не
передбачені.

Прийняття акта
забезпечить
досягнення
цілей
державного
регулювання
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V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної
проблеми

Механізмом, який забезпечить розв’язання проблеми, є прийняття
регуляторного акта.

Акт спрямований на удосконалення нормативно-правового регулювання
підприємств, які користуються послугами залізничного транспорту.

Найбільш важливим є те, що прийняття зазначеного регуляторного акта
дасть змогу:

удосконалити положення наказу, якими регулюється діяльність
підприємств, яка пов’язана із застосуванням та обслуговуванням засобів
вимірювальної техніки на залізничному транспорті України.

Очікуваний позитивний ефект – забезпечення умов для підвищення
ефективності експлуатації залізничного транспорту загального користування та
підприємств суміжних видів транспорту.

Організаційні заходи, які необхідно здійснити для впровадження проекту
наказу:

1) дії суб’єктів господарювання – ознайомлення з чіткими, зрозумілими
вимогами під час застосування та обслуговування засобів вимірювальної
техніки на залізничному транспорті;

2) дії органів виконавчої влади – забезпечення інформування суб’єктів
господарювання та громадян про вимоги регуляторного акта, шляхом його
оприлюднення зокрема на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури
України.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів,
якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого
самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або
виконувати ці вимоги

Реалізація регуляторного акта не потребуватиме додаткових бюджетних
витрат та ресурсів на адміністрування регулювання органами виконавчої влади
чи органами місцевого самоврядування.

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу
(або нового структурного підрозділу діючого органу).

Враховуючи особливості питань, для вирішення яких розроблено
регуляторний акт, розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта
згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта
не проводився.

У зв’язку з цим не проводився розрахунок витрат на виконання вимог
регуляторного акта для органів виконавчої влади згідно з додатком 3 до
Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта.

Регуляторний акт не стосується підприємств, що є представниками мікро-
та малого підприємництва. Тому, Тест малого підприємництва (М-Тест) згідно з
додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не
проводився.
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VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта
Регуляторний акт запроваджується на необмежений строк.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта
Для визначення результативності цього регуляторного акта пропонується

встановити такі показники:
- розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних

цільових фондів, пов’язаних з дією регуляторного акта;
- кількість субєктів господарювання або фізичних осіб, на яких

поширюватиметься дія акта;
- розмір коштів і час, що витрачатимуть суб’єкти господарювання на

виконання вимог акта.
Показниками результативності запровадження регуляторного акта є

зростання позитивного економічного ефекту для держави від діяльності
суб’єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність у сфері залізничного
транспорту.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб щодо
регуляторного акта – середній. Суб’єкти господарювання та фізичні особи
будуть поінформовані стосовно основних положень акта шляхом розміщення
наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України (за адресою
www.mtu.gov.ua).

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься
відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності дії вказаного регуляторного акта буде
здійснюватися через один рік після набрання чинності актом.

З метою оцінки ступеня досягнення регуляторним актом визначених цілей
повторне відстеження результативності дії буде проводитися через два роки з
дня набрання чинності цим актом.

Періодичні відстеження результативності дії регуляторного акта будуть
здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з
повторного відстеження результативності дії цього акта.

Вид даних, які використовуватимуться для відстеження, – статистичні дані
за основними показниками результативності дії регуляторного акта та дані,
отримані шляхом дослідження показників.
Виконавець заходів – Міністерство інфраструктури України.

Міністр інфраструктури України Олександр КУБРАКОВ
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