
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту наказу Міністерства інфраструктури України

«Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України
від 27 травня 2013 року № 316»

1. Мета

Проєкт наказу Міністерства інфраструктури України «Про внесення змін
до наказу Міністерства інфраструктури України від 27 травня 2013 року № 316»
(далі – проєкт наказу) розроблено з метою реалізації норм, передбачених
Законом України «Про внутрішній водний транспорт», який набирає чинності з
01 січня 2022 року (за винятком деяких положень) та визначає правові,
економічні та організаційні засади функціонування внутрішнього водного
транспорту, спрямований на створення сприятливих умов для його розвитку,
задоволення потреб громадян у доступних, якісних та безпечних перевезеннях.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Згідно зі статтею 21 Закону України «Про морські порти України» (далі –
Закон), тарифи на спеціалізовані послуги, що надаються у морському порту
суб’єктами природних монополій, та послуги, які оплачуються у складі
портових зборів, підлягають державному регулюванню національною комісією,
що здійснює державне регулювання у сфері транспорту.

Відповідно до статті 22 Закону розміри ставок портових зборів для кожного
морського порту встановлюються національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері транспорту.

Пунктом 4 розділу VI «Прикінцеві положення» Закону встановлено, що
тимчасово, до створення національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері транспорту, її функції та повноваження, визначені цим
Законом, виконує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сферах морського і річкового
транспорту.

Наказом Міністерства інфраструктури України від 27 травня 2013 року
№ 316, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 червня 2013 року за
№ 930/23462, затверджено Порядок справляння та розміри ставок портових
зборів, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 червня 2013 року за
№ 930/23462, та Порядок обліку та використання коштів від портових зборів,
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 червня 2013 року за
№ 931/23463.

Сфера дії Закону України «Про внутрішній водний транспорт» (далі –
Закон про ВВТ) у певних випадках поширюється також на морські порти,
морські термінали та судноплавні канали.
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Розробка проєкту наказу обумовлена необхідністю реалізації норм Закону
про ВВТ та приведення нормативно-правого акта у відповідність до
законодавства.

Кінцевими споживачами та платниками вартості транспортування товару є
підприємства, які беруть участь у суспільному виробництві, формуванні
внутрішніх товарних ринків та забезпеченні зовнішньоекономічних відносин
України шляхом експортування власної продукції або закупівлі на зовнішніх
товарних ринках імпортного продукту.

Портові збори є складовою загального логістичного ланцюга, завдяки
якому забезпечується надання послуг з транспортування вантажів та пасажирів
на міжнародному ринку.

Крім того, запропоновані проєктом наказу зміни відповідають принципам
державної регуляторної політики, передбаченим статтею 4 Закону України «Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,
зокрема таким як:

ефективність – забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акту
максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально
необхідних витрат ресурсів суб’єктів господарювання, громадян та держави;

збалансованість – забезпечення у регуляторній діяльності балансу інтересів
суб’єктів господарювання, громадян та держави.

3. Основні положення проекту акта

Проєктом акта пропонується внесення змін до наказу Міністерства
інфраструктури України від 27 травня 2013 року № 316, зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 12 червня 2013 року за № 930/23462, а саме, до
Порядку справляння та розміри ставок портових зборів, зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 12 червня 2013 року за № 930/23462, та Порядку
обліку та використання коштів від портових зборів, зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 12 червня 2013 року за № 931/23463. Зокрема,
передбачається визначити чіткі та прозори умови звільнення від сплати
портових зборів суден, віднесених згідно з документом виданим
класифікаційним товариством (таким документом наразі є класифікаційне
свідоцтво, а в майбутньому, відповідно до Закону України «Про внутрішній
водний транспорт» – і свідоцтво судна внутрішнього плавання), до суден
внутрішнього плавання (річкових суден або суден змішаного плавання), які
згідно з судновими документами мають максимальну осадку не більше 4,5
метрів та здійснюють каботажне плавання, де місцем відправлення або місцем
призначення є річковий порт (термінал), інше місце відправлення
(призначення), розташоване на внутрішніх водних шляхах України, морський
порт Херсон, Ольвія чи Миколаїв, а також звільнення від сплати канального
збору суден із аналогічними характеристиками у закордонному плаванні.
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4. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють такі нормативно-правові акти:
Господарський кодекс України;
Закон України «Про морські порти України»;
Закон України «Про внутрішній водний транспорт»;
Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері

господарської діяльності»;
Повноваження центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів

Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад щодо регулювання
цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг (далі – Повноваження),
затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року
№ 1548;

наказ Міністерства інфраструктури України від 27 травня 2013 року № 316
«Про портові збори», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 червня
2013 р. за № 930/23462.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація наказу не потребує фінансування з державного чи місцевого
бюджетів.

6. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт наказу не стосується питань функціонування місцевого
самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та
регіонального розвитку, соціально трудової сфери, прав інвалідів і не потребує
погодження з уповноваженими представниками від всеукраїнських профспілок,
їх об’єднань, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців. Проєкт наказу
не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності, питання розвитку
адміністративно-територіальних одиниць.

7. Оцінка відповідності

У проєкті наказу відсутні положення, що стосуються зобов’язань України у
сфері європейської інтеграції, стосуються 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.
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8. Прогноз результатів

Очікуваним результатом реалізації акта є створення чітких та прозорих
умов звільнення від сплати портових зборів суден, віднесених згідно з
документом виданим класифікаційним товариством, до суден внутрішнього
плавання (річкових суден або суден змішаного плавання), які згідно з судновими
документами мають максимальну осадку не більше 4,5 метрів та здійснюють
каботажне плавання, де місцем відправлення або місцем призначення є
річковий порт (термінал), інше місце відправлення (призначення), розташоване
на внутрішніх водних шляхах України, морський порт Херсон, Ольвія чи
Миколаїв, а також звільнення від сплати канального збору суден із
аналогічними характеристиками у закордонному плаванні.

Міністр інфраструктури України
Олександр КУБРАКОВ

___ ______________ 2021 року


