
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України

«Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету

Міністрів України»

1. Мета

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про визнання такими, що

втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі – проєкт

акта) розроблено з метою реалізації Закону України «Про внутрішній водний

транспорт» (далі – Закон), яким передбачено звільнення суден від плати за

шлюзування.

Закон, за виключенням окремих норм, набирає чинності з 01 січня

2022 року.

2. Проблема, яка потребує розв’язання

Прийняття рішення Уряду України про визнання такими, що втратили
чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України, зокрема постанови
Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1999 р. № 236, якою затверджено
розміри плати за проходження суден шлюзами Дніпровського каскаду,
обумовлено необхідністю приведення у відповідність до положень Закону,
зокрема, статей 9 та 14.

Частина перша статті 9 Закону містить загальну норму щодо безоплатності
використання внутрішніх водних шляхів для плавання суден.

Частина четверта статті 14 Закону встановлює, що проходження
судноплавних гідротехнічних споруд є безоплатним для всіх категорій суден, у
тому числі іноземних.

Крім того, відповідно до пункту 12 Розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні
положення Закону, Кабінету Міністрів України протягом одного року з дня
опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом.

3. Основні положення проєкту акта

Проєктом акта передбачається визнати такими, що втратили чинність,
деяких постанов Кабінету Міністрів України, та визначити дату набрання
чинності – 01 січня 2022 року, що є датою набрання чинності Законом України
«Про внутрішній водний транспорт».
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4. Правові аспекти

У відповідній сфері суспільних відносин діють такі акти:
Конституція України;
Закон України «Про внутрішній водний транспорт»;
План заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення

бізнес-клімату, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від
04 грудня 2019 року № 1413;

Правила пропуску суден через судноплавні шлюзи України, затверджені
наказом Міністерства транспорту України від 20 жовтня 2003 року № 809,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2003 року за
№ 1010/8331.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребує додаткового фінансування з державного чи
місцевого бюджетів.

6. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт акта не потребує проведення консультацій з громадськістю

відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань

формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою

Кабінету Міністрів від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі

громадськості у формуванні та реалізації державної політики».

Проєкт акта не стосується питань функціонування місцевого
самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та
регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю,
функціонування і застосування української мови як державної, сфери наукової
та науково-технічної діяльності.

7. Оцінка відповідності

Проєкт акта не містить положень, що стосуються зобов’язань України у
сфері європейської інтеграції, прав та свобод, гарантованих Конвенцією про
захист прав людини і основоположних свобод, впливають на забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, містять ризики вчинення
корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією;
створюють підстави для дискримінації.

Проєкт акта потребує визначення необхідності проведення
антикорупційної експертизи Національним агентством з питань запобігання
корупції.
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Громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та
громадська гендерно-правова експертизи не проводилися.

8. Прогноз результатів

Реалізація акта надасть можливість звільнити судна від плати за
шлюзування та привести нормативно-правові акти у відповідність до Закону
України «Про внутрішній водний транспорт».

Проєкт акта впливатиме на інтереси заінтересованих сторін. Інформація
про вплив реалізації акта додається.

Міністр інфраструктури України Олександр КУБРАКОВ

___ _______________ 2021 р.


