
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства розвитку громад,

територій та інфраструктури України

___________ грудня 2022 року №

План-графік
здійсненням Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України

заходів із відстеження результативності регуляторних актів на 2023 рік

№
з/п

Назва регуляторного акта Строк 
набрання 
чинності

Строк 
відстеження

Вид 
відстеження

(базове, 
повторне, 

періодичне)

Центральні органи 
виконавчої влади, 

структурні 
підрозділи, що 

розробили 
регуляторний акт

1 Наказ Мінінфраструктури від 22.03.2019 № 205 «Про 
внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до 
тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів 
залізничним транспортом у межах України та 
пов’язані з ними послуги»

30.03.2019 ІІІ квартал періодичне Управління 
залізничного 
транспорту

2 Наказ Мінінфраструктури від 27.12.2017 № 476 «Про 
внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до 
тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів 
залізничним транспортом у межах України та 
пов’язані з ними послуги»

02.01.2018 ІV квартал періодичне Управління 
залізничного 
транспорту

3 Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2013 
№ 160 «Про внесення змін до Порядку 
обслуговування громадян залізничним транспортом»

06.04.2013 ІІІ квартал періодичне Управління 
залізничного 
транспорту
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4 Наказ Мінінфраструктури від 25.01.2013 № 44 «Про 
затвердження Змін до Правил перевезення 
пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти 
залізничним транспортом України»

16.04.2013 ІІ квартал періодичне Управління 
залізничного 
транспорту

5 Наказ Мінінфраструктури та Міністерства доходів та 
зборів від 30.05.2013 № 331/137 «Про затвердження 
Порядку оформлення розрахункових і звітних 
документів при здійсненні продажу проїзних і 
перевізних документів на залізничному транспорті»

09.07.2013 ІІІ квартал періодичне Управління 
залізничного 
транспорту

6 Наказ Мінінфраструктури від 27.05.2013 № 319 «Про 
затвердження Змін до Правил переадресування 
вантажів»

12.07.2013 ІІІ квартал періодичне Управління 
залізничного 
транспорту

7 Наказ Мінінфраструктури від 21.09.2012 № 570 «Про 
внесення змін до деяких нормативно-правових актів»

29.10.2012 ІІІ квартал періодичне Управління 
залізничного 
транспорту

8 Наказ Мінінфраструктури від 16.11.2012 № 690 «Про 
затвердження Порядку застосування електронного 
документообігу, пов’язаного з перевезенням 
вантажів залізничним транспортом»

28.12.2012 ІV квартал періодичне Управління 
залізничного 
транспорту

9 Наказ Міністерства інфраструктури України від 
10.06.2021 № 323 «Про затвердження Тарифів на 
приймання та доставку вітчизняних періодичних 
друкованих видань за передплатою», зареєстрований 
у Міністерстві юстиції України 29 червня 2021 р. за 
№ 846/36468

13.07.2021 І  квартал базове Управління 
цифрового розвитку 

та поштового 
звʼязку

10 Наказ Міністерства інфраструктури України від 
30.01.2015 № 20 «Про затвердження Порядку 
використання відбитка про оплату письмової 
кореспонденції», зареєстрований у Міністерстві 
юстиції України 14 лютого 2015 р. за № 158/26603 (зі 
змінами)

10.03.2015 І–-ІІ квартал періодичне Управління 
цифрового розвитку 

та поштового 
звʼязку 

11 Наказ Міністерства інфраструктури України від 
28.11.2013 №  959 «Про затвердження Нормативів 
розвитку та розміщення у  містах і сільській 

18.02.2014 І–ІІ квартал періодичне Управління 
цифрового розвитку 
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місцевості мережі об’єктів поштового зв’язку та 
поштових скриньок національного оператора 
поштового зв’язку», зареєстрований у Міністерстві 
юстиції України 28 січня 2014 р. за № 174/24951

та поштового 
зв’язку 

12 Наказ Міністерства інфраструктури України від 
03.02.2014 № 71 «Про затвердження Інструкції з 
використання маркувальних машин», 
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 
лютого 2014 р. за № 339/25116 (зі змінами)

18.04.2014 І–ІІ квартал періодичне Управління 
цифрового розвитку 

та поштового 
звʼязку 

13 Постанова КМУ від 16.02.2022 № 408 «Про 
затвердження Порядку ведення Реєстру об’єктів 
інфраструктури внутрішнього водного транспорту»

08.04.2022 лютий – березень базове Управління 
морського та 

річкового 
транспорту

14 Постанова КМУ від 29.04.2022 № 525 «Про 
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 23 грудня 2015 р. № 1186» (Умови 
отримання ліцензії та вимоги до ліцензіатів)

11.05.2022 березень – квітень базове Управління 
морського та 

річкового 
транспорту

15 Постанова КМУ від 07.05.2022 № 559 «Про 
затвердження Порядку стягнення штрафу за 
порушення законодавства про внутрішній водний 
транспорт»

14.05.2022 березень – квітень базове Управління 
морського та 

річкового 
транспорту

16 Постанова КМУ від 15.07.22 № 800 «Про 
затвердження Порядку відшкодування вартості 
підняття небезпечного затонулого майна та інших 
заподіяних у зв’язку з цим збитків і витрат»

20.07.2022 травень – червень базове Управління 
морського та 

річкового 
транспорту

17 Постанова КМУ від 07.11.2018 № 931 «Про внесення 
зміни до переліку будівельних робіт, які не 
потребують документів, що дають право на їх 
виконання, та після закінчення яких об’єкт не 
підлягає прийняттю в експлуатацію»

10.11.2018 вересень – жовтень періодичне Управління 
морського та 

річкового 
транспорту

18 Постанова Кабінету Міністрів України
від 09.12.2021 №1303 «Про внесення змін до 
Порядку ведення Реєстру морських портів України»

15.12.2021 Жовтень – 
листопад

базове Управління 
морського та 
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річкового 
транспорту

19 Наказ Мінінфраструктури від 28.01.2022 № 55 «Про 
деякі питання ведення суднового журналу судна 
внутрішнього плавання», зареєстрований у Мін’юсті 
29.03.2022 за  № 363/37699

15.04.2022 березень – квітень базове Управління 
морського та 

річкового 
транспорту

20 Наказ Мінінфраструктури від 31.01.22 № 62 Про 
затвердження Порядку присвоєння і нанесення на 
судна внутрішнього плавання унікального 
європейського ідентифікаційного номера, 
зареєстрований у Мін’юсті 09.03.2022 за                                
№ 308/37644

22.03.2022 березень – квітень базове Управління 
морського та 

річкового 
транспорту

21 Наказ Мінінфраструктури від 31.01.2022 № 57 «Про 
затвердження Методики розрахунку об’єму ґрунту 
(мінеральної сировини), що вилучається у 
результаті проведення шляхових робіт та не 
використовується для їх виконання», 
зареєстрований у Мін’юсті 18.03.2022 за
№ 341/37677

01.04.2022 березень – квітень базове Управління 
морського та 

річкового 
транспорту

22 Наказ Мінінфраструктури від 01.02.2022 № 65 
«Про затвердження Порядку використання 
суб’єктами господарювання ґрунту, вилученого у 
результаті проведення шляхових робіт на 
внутрішніх водних шляхах, для виконання таких 
робіт», зареєстрований у Мін’юсті 07.04.2022 за
№ 392/37728

19.04.2022 березень – квітень базове Управління 
морського та 

річкового 
транспорту

23 Наказ Мінінфраструктури від 17.02.22 № 108 «Про 
затвердження Вимог щодо остійності пасажирських 
суден ро-ро», зареєстрований у Мін’юсті  
16.03.2022 за № 330/37666

29.03.2022 березень – квітень базове Управління 
морського та 

річкового 
транспорту

24 Наказ Мінінфраструктури від 22.02.2022 № 119 
«Про затвердження форм суднових документів», 
зареєстрований у Мін’юсті 13.04.2022 за
№ 416/37752

22.10.2022 жовтень – листопад базове Управління 
морського та 

річкового 
транспорту
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25 Наказ Мінінфраструктури від 11.04.2022  № 203 
«Про затвердження Порядку реєстрації суден у 
Державному судновому реєстрі України та 
Судновій книзі України»,  зареєстрований у 
Мін’юсті  20.04.2022 за № 439/37775

03.05.2022 березень – квітень базове Управління 
морського та 

річкового 
транспорту

26 Наказ Мінінфраструктури від 13.04.2022 № 212 
«Про лоцманські проведення внутрішніми водними 
шляхами», зареєстровано в Мін’юсті 09.06.2022 
року за №№ 617/37953, 618/37954, 619/37955 
(Положення про лоцманське проведення 
внутрішніми водними шляхами, Порядок 
справляння лоцманського збору, Розміри 
лоцманського збору на внутрішніх водних шляхах)

21.06.2022 червень – липень базове Управління 
морського та 

річкового 
транспорту

27 Наказ Мінінфраструктури від 15.04.2022 № 220 
«Про затвердження Правил перевезення вантажів, 
пасажирів і багажу внутрішнім водним 
транспортом», зареєстрований у Мін’юсті 
14.06.2022 за № 644/37980 

29.06.2022 червень – липень базове Управління 
морського та 

річкового 
транспорту

28 Наказ Мінінфраструктури від 07.05.2022 № 301 
«Про затвердження Правил обслуговування 
пасажирів і багажу портами (терміналами)», 
зареєстрований у Мін’юсті 25.05.2022 за
№ 562/37898

07.06.2022 червень – липень базове Управління 
морського та 

річкового 
транспорту

29 Наказ Мінінфраструктури від 24.06.2022 № 447 
«Про затвердження Положення про навігаційно-
гідрографічне забезпечення судноплавства на 
внутрішніх водних шляхах України», 
зареєстрований у Мін’юсті 05.08.2022 за                             
№ 896/38232

19.08.2022 серпень – вересень базове Управління 
морського та 

річкового 
транспорту

30 Наказ Мінінфраструктури від 07.07.2022 № 493 
«Про затвердження Типової форми місцевих правил 
плавання для малих, спортивних суден і водних 
мотоциклів та використання засобів для розваг на 
воді», зареєстрований у Мін’юсті 12.08.2022 за 

02.09.2022 серпень – вересень базове Управління 
морського та 

річкового 
транспорту
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№ 913/38249
31 Наказ Мінінфраструктури від 09.07.2022 № 503 

«Про затвердження Порядку оцінки шкоди, 
заподіяної внаслідок збройної агресії Російської 
Федерації проти України та воєнних дій на території 
України суб’єктам судноплавства в акваторії 
українських портів у Дунайському регіоні та 
перевезень залізничним транспортом», 
зареєстрований у Мін’юсті  20.10.2022 за                              
№ 1279/38615

01.11.2022 жовтень – листопад базове Управління 
морського та 

річкового 
транспорту

32 Наказ Мінінфраструктури від 25.08.2022 № 646 
«Про затвердження Змін до Правил пропуску суден 
через судноплавні шлюзи України та Правил 
технічної експлуатації судноплавних 
гідротехнічних споруд та визнання таким, що 
втратив чинність, наказу Міністерства транспорту 
України від 09 червня 1999 року № 299», 
зареєстрований у Мін’юсті  13.10.2022 за                            
№ 1228/38564

28.10.2022 жовтень – листопад базове Управління 
морського та 

річкового 
транспорту

33 Наказ Мінінфраструктури від 06.10.2015 № 403 
«Про затвердження Змін до Порядку справляння та 
розмірів ставок портових зборів»,  зареєстрований у 
Мін’юсті 23.12.2015 № 1619/28064

29.12.2015 жовтень – листопад періодичне Управління 
морського та 

річкового 
транспорту

34 Наказ Мінінфраструктури від 31.07.2020  № 433 
«Про внесення змін до Порядку оформлення 
приходу суден у морський порт, надання дозволу на 
вихід суден у море та оформлення виходу суден із 
морського порту», зареєстрований у Мін’юсті 
12.11.2020 за № 1122/35405 (форми ДАВІД)

27.11.2020 вересень – жовтень повторне Управління 
морського та 

річкового 
транспорту

35 Наказ Міністерства інфраструктури України від 24 
березня 2021 року № 152 «Про затвердження Зміни 
до Положення про робочий час та час відпочинку 
плаваючого складу морського і річкового 
транспорту України», зареєстрований у 

28.05.2021 Березень – квітень базове Управління 
морського та 

річкового 
транспорту
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Міністерстві юстиції України 18 травня 2021 року 
за № 652/36274.

36 Наказ Міністерства інфраструктури України від 13 
січня 2022 року № 11 «Про визнання таким, що 
втратив чинність, наказу Міністерства транспорту 
та зв’язку України від 13 грудня 2004 року № 1098», 
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01 
лютого 2022 року за № 122/37458 (про 
затвердження Правил оформлення вантажних 
перевізних документів на перевезення морським 
транспортом)

15.02.2022 січень базове Управління 
морського та 

річкового 
транспорту

37 Наказ Мінінфраструктури від 09 серпня 2022 року
№ 587 «Про внесення змін до Правил плавання і 
лоцманського проведення суден у північно-західній 
частині Чорного моря, Бузько-Дніпровсько-
лиманському та Херсонському морському каналах», 
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 
вересня 2022 р. за №1080/38416

09.08.2022 Серпень –вересень базове Управління 
морського та 

річкового 
транспорту

38 Наказ Мінінфраструктури від 27.05.2014 № 316 «Про 
портові збори», зареєстрований у Мін’юсті 
12.06.2013 за № 930/23462

13.06.2013 жовтень - листопад періодичне Управління 
морського та 

річкового 
транспорту

39 Наказ Мінінфраструктури від 24.07.2015 № 281 «Про 
внесення змін до наказу Міністерства 
інфраструткури України від 27 транвя 2013 року
№ 316,  зареєстрований у Мін’юсті 28.08.2015 за
№ 1037/27482

04.09.2015 жовтень - листопад періодичне Управління 
морського та 

річкового 
транспорту

40 Наказ Міністерства інфраструктури України 18 
травня 2021 № 266 «Про затвердження Порядку 
проведення перевірки безпеки автомобільних доріг»

15.06.2021 ІІІ квартал повторне Департамент 
дорожніх 

перевезень та 
безпеки на 
транспорті
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41 Наказ Міністерства інфраструктури України від 09 
квітня 2021 р. № 204 «Про затвердження Порядку 
проведення аудиту безпеки автомобільних доріг»

18.06.2021 ІІІ квартал повторне Департамент 
дорожніх 

перевезень та 
безпеки на 
транспорті

Директор Департаменту
правової роботи      Андрій МЕДВЕЦЬКИЙ


