
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту наказу Міністерства інфраструктури України
«Про внесення Змін до Порядку присвоєння судну назви»

1. Мета
Проєкт наказу Міністерства інфраструктури України «Про внескення Змін до

Порядку присвоєння судну назви» (далі – проєкт наказу) розроблено з метою
приведення відомчих нормативно-правових актів, пов’язаних із виконанням
функцій Морської адміністрації, у відповідність до законодавчих актів, які мають
вищу юридичну силу.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Підставою розроблення проєкту акта є Закон України від 03 грудня 2020 р.

№ 1054-IX «Про внутрішінй водний транспорт» (далі – Закон про ВВТ), який, за
виключенням окремих положень, набирає чинності з 01.01.2022, а також
необхідність виключення застарілих норм Порядку присвоєння судну назви,
затверджений наказом Міністерства транспорту України від 21 січня 1998 р. № 19,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 лютого 1998 р. за № 97/2537
(далі – Порядок).

З метою реалізації положень Закону про ВВТ необхідно забезпечити
приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх
нормативно-правових актів у відповідність із Законом.

Відповідно до статті 29 Закону про ВВТ, 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 про ВВТ 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 акта запропоновано скоротити термін розгляду документів
про присвоєння (зміну) назви судна до 5 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.Документ СЕД МІУ IT-Enterprise
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Статтею 29 Закону про ВВТ 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.

Порядок також потребує внесення відповідних змін в частині посилань на
інші нормативно-правові акти.

3. Основні положення проєкту акта
Проєктом наказу передбачається внесення змін до Порядку присвоєння судну

назви, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 21 січня
1998 р. № 19, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 лютого 1998 р. за
№ 97/2537 в частині приведення його у відповідінсть до Закону про ВВТ та 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.

4. Правові аспекти
Нормативно-правові акти, які діють у зазначеній сфері суспільних відносин:
Кодекс торговельного мореплавства України;
Закон України «Про внутрішній водний транспорт»;
Закон України «Про транспорт»;
наказ Міністерства транспорту та звязку України від 13 грудня 2006 р. № 1151

«Про затвердження бланків типових реєстраційних суднових документів»,
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 січня 2007 р. за № 9/13276.

5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація наказу не потребуватиме додаткових витрат коштів з Державного

бюджету України.

6. Позиція заінтересованих сторін
Проєкт наказу не потребує проведення електронних консультацій із

громадськістю відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з
питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 р. № 996.

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

Наказ стосується соціально-трудової сфери, у зв’язку з чим потребує
проведення консультацій із СПО об’єднань профспілок, СПО роботодавців на
національному рівні, українською професійною спілкою працівників річкового
транспорту та професійною спілкою робітників морського транспорту України.
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7. Оцінка відповідності
Проєкт наказу 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.

Громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та громадська
гендерно-правова експертизи не проводилися.

8. Прогноз результатів
Реалізація наказу не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення

захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави, розвиток
регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок
праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров’я, покращення чи
погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп; екологію та
навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення
атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами,
інші суспільні відносини.

Проєкт акта спрямований на приведення Порядку присвоєння судну назви,
затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 21 січня 1998 р. № 19,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 лютого 1998 р. за № 97/2537, у
відповідність до норм Закону України «Про внутрішній водний транспорт», які
набирають чинності з 01.01.2022.

Міністр інфраструктури України Олександр КУБРАКОВ

___ _________ 2021 р.


