
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проєкту наказу Міністерства інфраструктури України «Про внесення змін до 

Порядку присвоєння судну назви»

І. Визначення проблеми

З метою приведення відомчих нормативно-правових актів, пов’язаних із 
виконанням функцій Морської адміністрації, у відповідність до законодавчих 
актів, які мають вищу юридичну силу та реалізації положень Закон України 
«Про внутрішній водний транспорт» (далі – Закон) є потреба у внесенні змін до 
чинного наказу Міністерства транспорту України від 21 січня 1998 року № 19 
«Про затвердження Порядку присвоєння судну назви», зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 12 лютого 1998 року за № 97/2537 (далі – 
Порядок). 

Відповідно до статті 29 Закону, ідентифікація судна внутрішнього 
плавання здійснюється, зокрема, за назвою судна, яка присвоюється і 
наноситься на судно у порядку, встановленому Мінінфраструктури. 

Прикінцевими та перехідними положеннями Закону внесено зміни до 
низки законодавчих актів, зокрема, до статті 27 Кодексу торговельного 
мореплавства України в частині процедур внесення змін до Державного 
суднового реєстру України (зміна назви судна потребує внесення змін до 
Державного суднового реєстру України). 

З метою приведення у відповідність до Закону, Порядок потребує внесення 
змін в частині вдосконалення процедури подання заяви про присвоєння (зміну) 
назви судну та доданих до неї документів, зокрема в частині надання 
можливості подачі документів у відповідності до Закону України «Про 
електронні довірчі послуги», подачі документів через представника 
власника/судновласника, надання можливості заявнику вибору способу 
отримання висновку Комісії.

Також проєктом наказу Мінінфраструктури «Про внесення змін до 
Порядку присвоєння судну назви» (далі – проєкт акта) запропоновано 
скоротити термін розгляду документів про присвоєння (зміну) назви судна до 
п’яти робочих днів.

Необхідно також зазначити, що пункт 9 Порядку не відповідає новій 
редакції Кодексу торговельного мореплавства України в частині органів 
реєстрації: з 01.01.2022 Морська адміністрація є єдиним органом реєстрації 
суден під Державним Прапором України. 

Статтею 29 Закону передбачено, що ідентифікація судна внутрішнього 
плавання здійснюється також за унікальним європейським ідентифікаційним 
номером судна, що необхідно врахувати в формі заяви про присвоєння (зміну) 
назви судну в частині зазначення відомостей про судно. 

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

Громадяни - +
Держава + -
Суб’єкти господарювання + -
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у тому числі суб’єкти малого підприємництва - +

Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою:
ринкових механізмів, оскільки такі питання регулюються виключно 

нормативно правовими актами;
чинними нормативно-правовими актами, оскільки фактично здійснення 

заходів державного регулювання відбувається з урахуванням та на виконання 
вимог Закону, а існуючі нормативно-правові акти не враховують та не 
реалізують його положень.

Незатвердження проєкту акта призведе до неможливості реалізації 
окремих положень Закону. Також це може негативно вплинути на 
функціонування внутрішнього водного транспорту в цілому.

Прийняттям проєкту акта передбачається виконати такі завдання: 
- реалізувати положення статті 29 Закону;
- реалізувати положення статті 27 Кодексу торговельного мореплавства 

України з питань, пов’язаних з процедурою подачі заяви про присвоєння 
(зміну) назви судну та доданих до неї документів, а також процедури та 
термінів розгляду документів, зокрема роботи Комісії про присвоєння (зміну) 
судну назви або про відмову йому у присвоєнні (зміні) назви (далі – Комісія);

- вдосконалити процедуру подання заяви про присвоєння (зміну) назви 
судну та доданих до неї документів, зокрема в частині надання можливості 
подачі документів у відповідності до Закону України «Про електронні довірчі 
послуги», подачі документів через представника власника/судновласника, 
надання можливості заявнику вибору способу отримання висновку Комісії;

- визначити уніфіковані вимоги до нанесення назви на судно, зокрема 
місця нанесення, параметрів літер.

Вирішення цієї проблеми можливе шляхом удосконалення нормативно-
правової бази у сферах морського та річкового транспорту, альтернативні 
(ринкові) механізми досягнення встановлених цілей відсутні. Тому прийняття 
запропонованого проєкту акта є найбільш прийнятним способом досягнення 
встановленої мети.

Для цього розроблено проєкт наказу Міністерства інфраструктури України 
«Про внесення змін до Порядку присвоєння судну назви».

ІІ. Цілі державного регулювання

Основними цілями державного регулювання є:
вдосконалення завдань, покладених на Морську адміністрацію відповідно 

до законодавства, пов’язаних із присвоєнням назв суднам незалежно від форм 
власності, що підлягають реєстрації у Державному судновому реєстрі України, 
а також прогулянково-вітрильним суднам незалежно від потужності двигуна та 
прогулянковим суднам з потужністю двигуна 75 к. с. і більше, які підлягають 
реєстрації в Судновій книзі України;

встановлення вимог щодо присвоєння назви новим суднам або зміни назви 
суднам, що знаходяться в експлуатації;

встановлення чітких термінів для процедури присвоєння назви судну;
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уніфіковані вимоги до нанесення назви судну;
приведення відомчих нормативно-правових актів у відповідність до Закону 

та Кодексу торговельного мореплавства України;
реалізація державної політики у сферах морського та річкового 

транспорту.
Прийняття проєкту акта відповідає принципам державної регуляторної 

політики.
Таким чином, прийняття проєкту акта сприятиме належному виконанню 

центральним органом виконавчої влади (Морською адміністрацією) своїх 
обов’язків та функцій.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів
Вид 
альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Збереження 
чинного 
регулювання

Така альтернатива досягнення цілей державного регулювання 
суперечитиме актам вищої юридичної сили, оскільки діючий Порядок 
присвоєння судну назви потребує актуалізації шляхом приведення у 
відповідність до Закону. 

Альтернатива 2

Прийняття  
регуляторного 
акта

Така альтернатива досягнення цілей державного регулювання є 
найбільш прийнятним та ефективним способом, оскільки дозволить 
забезпечити:

виконання вимог Закону, Кодексу торговельного мореплавства 
України та Закону України «Про електронні довірчі послуги»;

реалізацію державної політики у сферах морського та річкового 
транспорту;

чітку процедуру присвоєння назви судну, яке реєструється вперше, 
або судну, яке вже знаходиться в експлуатації;

дерегуляцію в частині зменшення строків процедури присвоєння 
назви судну;

уніфіковані параметри нанесення назви судну.
Таким чином, Альтернатива 2 є прийнятним і єдиним способом 

досягнення зазначених цілей.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи Вигоди Витрати
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Альтернатива 1
Збереження 
чинного 
регулювання

Ситуація залишиться на 
існуючому рівні .

У разі збереження існуючої ситуації 
без змін:

не буде належного забезпечення 
виконання вимог Закону, Кодексу 
торговельного мореплавства України та 
Закону України «Про електронні 
довірчі послуги»;

ситуація не сприятиме 
вдосконаленню завдань, покладених на 
Морську адміністрацію відповідно до 
законодавства.

Альтернатива 2
Прийняття 
регуляторного акта

Виконання вимог Закону, 
Кодексу торговельного 
мореплавства України та 
Закону України «Про 
електронні довірчі послуги»; 

чітка процедура 
присвоєння назви судну;

оптимізація кількості 
примірників висновків 
Комісії; 

уніфікація параметрів 
нанесення назви судну;

вдосконалення завдань, 
покладених на Морську 
адміністрацію відповідно до 
законодавства.

Додаткових витрат з державного 
бюджету не передбачається. 

Всі процедури будуть здійснені в 
межах діючих видатків на утримання 
Морської адміністрації та в рамках 
процедур, які здійснюються і до 
прийняття проєкту акту.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання
Під дію регулювання проєкту акта підпадають близько 45 суб’єктів 

господарювання або фізичних осіб:

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що 
підпадають під дію регулювання, одиниць*

45* 0 0

Питома вага групи у загальній кількості, 
відсотків

100% 0% 0% 100

*Оперативні дані Морської адміністрації

Вид альтернатив Вигоди Витрати
Альтернатива 1
Збереження 
чинного 
регулювання

Ситуація залишиться на 
існуючому рівні.

Витрати відсутні.
Проте терміни процедури 
присвоєння назви не 
скорочуються, перелік 
документів, що подається до 
заяви – залишається не 
змінним.
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Альтернатива 2
Прийняття 
регуляторного 
акта

Встановлення єдиних вимог 
щодо присвоєння назви суднам або 
зміни назви суднам, що знаходяться в 
експлуатації;

скорочення термінів розгляду 
документів про присвоєння (зміну) 
назви судна;

скорочення переліку документів, 
які додаються до заяви про 
присвоєння назви судну;

вибір заявником способу 
отримання висновку Комісії

Внаслідок реалізації 
положень регуляторного акта 
передбачаються такі витрати 
всіх суб’єктів господарювання 
за 5 років складають 12 583,35 
грн:

витрати на ознайомлення з 
новими регуляторними 
нормами 883,35 грн.*;

витрати на фарбу для 
нанесення назви в сумі  11 700 
грн. 

*Витрати суб’єктів господарювання, пов’язані з ознайомлення з новими 
регуляторними нормами розраховані, виходячи із розміру мінімальної заробітної плати, 
встановленої Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» з 01.01.2022 
становить у місячному розмірі – 6 500,00 грн., у погодинному розмірі – 39,26 грн. 

Таким чином, для розрахунку взято: 
0,5 години робочого часу працівника для ознайомлення з новими регуляторними 

нормами: 1 (прац.) × 0,5 (год.) × 39,26 (грн.) × 45 (суб.) = 883,35 грн.

Сумарні витрати за 
альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1
Збереження чинного 
регулювання

Витрати відсутні

Альтернатива 2
Прийняття 
регуляторного акта

Внаслідок реалізації положень регуляторного акта 
передбачаються витрати на ознайомлення з новими регуляторними 
нормами.

Загальна сума витрат для суб’єктів господарювання складе: 12 
583,35 грн.;

Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього 
підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Порядковий 
номер

Витрати За перший рік За п’ять років

1 Витрати на придбання основних фондів, 
обладнання та приладів, сервісне 
обслуговування, навчання/підвищення 
кваліфікації персоналу тощо, гривень

- -

2 Податки та збори (зміна розміру 
податків/зборів, виникнення необхідності у 
сплаті податків/зборів), гривень

- -

3 Витрати, пов’язані із веденням обліку, 
підготовкою та поданням звітності державним 
органам, гривень

- -

4 Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів 
державного нагляду (контролю) (перевірок, 
штрафних санкцій, виконання рішень/ 
приписів тощо), гривень

- -

5 Витрати на отримання інших послуг, гривень - -
6 Витрати на оборотні активи (матеріали, 260 260
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канцелярські товари тощо), гривень

7 Витрати, пов’язані із наймом додаткового 
персоналу, гривень

- -

8 Інше (витрати суб’єктів господарювання, 
пов’язані з ознайомленням з новими 
регуляторними нормами), гривень

19,63 19,63

9 РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 
8), гривень

279,63 279,63

10 Кількість суб’єктів господарювання великого 
та середнього підприємництва, на яких буде 
поширено регулювання, одиниць

45 45

11 Сумарні витрати суб’єктів господарювання 
великого та середнього підприємництва, на 
виконання регулювання (вартість 
регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень 

12 583,35 12 583,35

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання
Вид витрат У перший 

рік
Періодичні (за 

рік)
Витрати за 
п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, 
обладнання та приладів, сервісне обслуговування, 
навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

- - -

Вид витрат Витрати на сплату податків та 
зборів (змінених/нововведених) 

(за рік)

Витрати за п’ять 
років

Податки та збори (зміна розміру 
податків/зборів, виникнення необхідності у 
сплаті податків/зборів)

- -

Вид витрат Витрати* на ведення 
обліку, підготовку та 

подання звітності (за рік)

Витрати на 
оплату штрафних 

санкцій за рік

Разом 
за рік

Витрати 
за п’ять 

років
Витрати, пов’язані із веденням 
обліку, підготовкою та 
поданням звітності державним 
органам (витрати часу 
персоналу)

- - - -

* Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом 
множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації).

Вид витрат Витрати* на 
адміністрування заходів 

державного нагляду 
(контролю) (за рік) 

Витрати на оплату 
штрафних санкцій та 
усунення виявлених 

порушень (за рік)

Разом 
за рік

Витрати 
за п’ять 

років

Витрати, пов’язані з 
адмініструванням заходів 
державного нагляду 
(контролю) (перевірок, 
штрафних санкцій, виконання 

- - - -
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рішень/ приписів тощо)
* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається 
шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

Вид витрат Витрати на 
проходження 
відповідних 

процедур 
(витрати часу, 

витрати на 
експертизи, тощо)

Витрати 
безпосередньо на 
дозволи, ліцензії, 

сертифікати, 
страхові поліси 

(за рік - 
стартовий)

Разом за рік 
(стартовий)

Витрати 
за п’ять 

років

Витрати на отримання 
адміністративних послуг та інших 
послуг (розробка програмного 
забезпечення Реєстру та його 
технічне обслуговування), гривень

- - - -

Вид витрат За рік (стартовий) Періодичні
(за наступний рік)

Витрати за п’ять 
років

Витрати на оборотні активи 
(матеріали, канцелярські товари 
тощо)

260** - 260

** Витрати, пов’язані з нанесенням назви судна – для розрахунку бралась вартість фарби Polycolor, 2 л. 

Вид витрат Витрати на оплату праці 
додатково найманого персоналу 

(за рік)

Витрати за
п’ять років

Витрати, пов’язані із наймом додаткового 
персоналу - -

Вид витрат За рік 
(стартовий)

Періодичні
(за наступний 

рік)

Витрати за
п’ять 
років

Інше (витрати суб’єктів господарювання, 
пов’язані з ознайомленням з новими 
регуляторними нормами та поданням відомостей 
про об’єкти інфраструктури внутрішнього водного 
транспорту, що складатимуться із витрат часу 
відповідних працівників, витраченого на 
оформлення декларації про включення відомостей 
до Реєстру), гривень

19,63 - 19,63

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу 
досягнення цілей

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня 
досягнення визначених цілей, де: 

1 - цілі прийняття проєкту акта, які не можуть бути досягнуті (проблема 
продовжує існувати); 
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2 - цілі прийняття проєкту акта, які можуть бути досягнуті частково 

(проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми 
залишаться невирішеними); 

3 - цілі прийняття проєкту акта, які можуть бути досягнуті майже повною 
мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть); 

4 - цілі прийняття проєкту акта, які можуть бути досягнуті повною мірою 
(проблема більше існувати не буде).

Ефективним способом досягнення поставленої мети є прийняття 
регуляторного акта, реалізація якого дозволить забезпечити єдиної чіткої 
процедури для присвоєння назви судну та провести дерегуляцію шляхом 
скорочення терміну процедури та скорочення переліку документів, який 
додається до заяви про присвоєння назви судну.

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 прийняття проєкту акта не 
можуть бути досягнуті, оскільки 
підзаконна нормативно-правова база, 
яка регулює це питання і яка існує на 
сьогодні - не відповідає нормам 
Закону, Кодексу торговельного 
мореплавства України (проблема 
продовжує існувати).

Альтернатива 2
Прийняття регуляторного 
акта 

4 Прийняття проєкту акта забезпечить 
повною мірою досягнення 
поставлених цілей (проблема більше 
існувати не буде).

Рейтинг 
результативності

Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування 
відповідного 

місця 
альтернативи у 

рейтингу
Альтернатива 1

Збереження 
ситуації, яка 
існує на цей час

Для держави: 
відсутні 

Для суб’єктів 
господарювання та 
громадян:

Для держави: 
неузгодженість між 

собою правових норм, 
пов’язаних із виконанням 
функцій Морської 
адміністрації у 
відповідності до 
законодавства;

неналежне виконання 
вимог Закону, Кодексу 
торговельного 
мореплавства України.

Для суб’єктів 
господарювання: 

терміни процедури 

Обрання 
зазначеної 
альтернативи 
призведе до 
невідповідності 
вимог чинного 
законодавства 
України та 
неоднозначності 
у невиконанні 
завдань, 
покладених на 
Морську 
адміністрацію 
відповідно до 
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відсутні присвоєння назви не 

скорочуються, перелік 
документів, що подається 
до заяви – залишається не 
змінним.

законодавства

Альтернатива 2

Прийняття 
регуляторного 
акта

Для держави: 

реалізація норм 
Закону, Кодексу 
торговельного 
мореплавства України, 
Закону України «Про 
електронні довірчі 
послуги»; 

чітка процедура 
присвоєння назви судну;

оптимізація кількості 
примірників висновків 
Комісії; 

уніфікація параметрів 
нанесення назви судну;

вдосконалення 
завдань, покладених на 
Морську адміністрацію 
відповідно до 
законодавства.

Для суб’єктів 
господарювання: 

встановлення 
єдиних вимог щодо 
присвоєння назви 
суднам або зміни назви 
суднам, що знаходяться 
в експлуатації;

скорочення термінів 
розгляду документів про 
присвоєння (зміну) 
назви судна;

скорочення 
переліку документів, які 
додаються до заяви про 
присвоєння назви судну;

вибір заявником 
способу отримання 
висновку Комісії

Додаткові витрати для 
держави – відсутні.

Унаслідок реалізації 
положень регуляторного 
акта передбачаються 
витрати для суб’єктів 
господарювання: 12 583,35  
грн. 

Виконання 
норм Закону та 
інших актів 
законодавства, 
необхідність 
дерегуляції в 
сфері морського 
та внутрішнього 
водного 
транспорту

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної 
альтернативи/причини відмови від 

альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх 
чинників на дію 
запропонованого 

регуляторного акта
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Альтернатива 1

Збереження 
чинного 
регулювання

Альтернатива є неприйнятною, 
оскільки ситуація залишається 
незмінною – не досягнуто поставлених 
цілей 

Ризик невиконання 
завдань, покладених на 
Морську адміністрацію 
відповідно до законодавства

Альтернатива 2

Прийняття 
регуляторного 
акта

Прийняття наказу сприятиме 
створенню умов, необхідних для 
належного виконання Морською 
адміністрацією покладених на неї завдань 
і функцій.

Для держави – виконання вимог 
Закону та інших законодавчих актів.

Для суб’єктів господарювання - 
встановлення єдиних вимог щодо 
присвоєння назви суднам або зміни її 
суднам, що знаходяться в експлуатації;

скорочення термінів розгляду 
документів про присвоєння (зміну) назви 
судна;

скорочення переліку документів, які 
додаються до заяви про присвоєння 
назви судну;

вибір заявником способу отримання 
висновку Комісії

Ризики зовнішніх 
чинників відсутні

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

Механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми з боку 
держави є прийняття запропонованого регуляторного акту.

Заходами, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми з боку 
держави є забезпечення інформування власників/судновласників суден про 
вимоги регуляторного акту шляхом оприлюднення його на офіційному веб-
сайті Міністерства інфраструктури України.

Прийняття наказу Мінінфраструктури «Про внесення змін до Порядку 
присвоєння судну назви» забезпечить удосконалення державної політики у 
сфері морського та внутрішнього водного транспорту, реалізацію положень 
Закону, Кодексу торговельного мореплавства України з питань, пов’язаних з 
процедурою подачі заяви про присвоєння (зміну) назви судну та доданих до неї 
документів, а також процедури та термінів розгляду документів, зокрема 
роботи Комісії; вдосконалення процедури подання заяви про присвоєння 
(зміну) назви судну та доданих до неї документів, зокрема в частині надання 
можливості подачі документів у відповідності до Закону України «Про 
електронні довірчі послуги», подачі документів через представника 
власника/судновласника, надання можливості заявнику вибору способу 
отримання висновку Комісії; визначення уніфікованих вимог до нанесення 
назви на судно, зокрема місця нанесення, параметрів літер.

Негативний вплив зовнішніх факторів на дію цього регуляторного акта 
відсутній. 
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Реалізація положень регуляторного акта не потребує додаткових 

матеріальних та фінансових витрат із Державного бюджету.

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

Для впровадження та виконання регуляторного акту органи виконавчої 
влади не будуть нести додаткових витрат, оскільки витрати на оплату праці 
працівників Морської адміністрації, пов’язані із присвоєнням назви судну, 
здійснюватимуться в межах наявних коштів на утримання персоналу.

Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього 
підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта, наводяться у 
розділі ІІІ відповідно до Додатку 2 до Методики проведення аналізу впливу 
регуляторного акта. 

Додаток 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не 
розроблявся у зв’язку із відсутністю витрат на виконання вимог регуляторного 
акта для органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування.

Тест малого підприємництва (М-Тест) відповідно до Додатку 4 до 
Методики не проводився у зв’язку із тим, що питома вага суб’єктів малого 
підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких 
поширюється регулювання, не перевищує 10 відсотків.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

Строк дії регуляторного акта не обмежується в часі. Зміна терміну дії 
регуляторного акта можлива у разі зміни нормативно-правових актів, на 
виконання вимог яких базується акт.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акту

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта 
мають бути виражені у кількісній формі. Однак, у разі неможливості 
обчислення розмірів тієї чи іншої вигоди, результативність може бути виражена 
в текстовій формі, грошових одиницях чи процентному співвідношенні.

Після набуття чинності проєктом акту його результативність 
визначатиметься такими показниками:

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних 
цільових фондів, пов’язаних з дією акта – надходження не передбачаються. 

2. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб 
з основних положень акту – середній. З цією метою регуляторний акт 
оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюється дія акта – 45.
4. Розмір коштів і час, що витрачатимуть суб'єкти господарювання на 

виконання вимог акта – 12 583,35 грн.
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5. Кількість звернень щодо надання роз’яснень стосовно норм 

регуляторного акта.
6. Кількість скарг від суб’єктів господарювання, пов’язаних із дією 

регуляторного акта.
7. Кількість присвоєних суднам назв.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися 
відстеження результативності дії акта в разі його прийняття

Стосовно регуляторного акта буде здійснюватися базове, повторне та 
періодичне статистичне відстеження його результативності.

Відстеження результативності дії регуляторного акта буде здійснювати 
Міністерство інфраструктури України за показниками результативності, 
зазначеними у розділі VIII цього аналізу регуляторного впливу.

Базове відстеження результативності дії регуляторного акта 
здійснюватиметься після набрання чинності актом, але не пізніше дня, з якого 
починається проведення повторного відстеження результативності акта, 
шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності дії регуляторного акта 
здійснюватиметься через рік з дня набрання ним чинності шляхом аналізу 
статистичних даних порівняно з базовим відстеженням, але не пізніше ніж 
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 акта. 

Установлені кількісні значення показників результативності регуляторного 
акта порівнюватимуться із зазначенням аналогічних показників, що встановлені 
під час повторного відстеження. 

Міністр Олександр КУБРАКОВ

___ ______________ 2022 року


