
Звіт
про періодичне від стеження результативності регуляторного акта «Про 
затвердження Правил користування маломірними (малими) суднами на 

водних об’єктах Сумської області», затверджених рішенням Сумської 
обласної ради від 17 лютого 2012 (зі змінами, внесеними рішенням Сумської

обласної ради від 21 грудня 2012 року)

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого 
відстежується, дата його прийняття та номер.

Рішення Сумської обласної ради від 17 лютого 2012 року «Про 
затвердження Правил користування маломірними (малими) суднами на водних 
об’єктах Сумської області» (зі змінами, внесеними рішенням Сумської обласної 
ради від 21 грудня 2012 року) (далі -  регуляторний акт).

2. Назва виконавця заходів з відстеження.

Управління інфраструктури Сумської обласної державної адміністрації.

3. Ц ілі прийняття акта.

Цілями прийняття регуляторного акта визначено:
приведення у відповідність з чинним законодавством та нормативне 

врегулювання порядку обліку та випуску маломірних (малих) суден, інших 
ллавзасобів у внутрішні водні шляхи України в межах Сумської області;

організація контролю за дотриманням вимог безпеки судноплавства 
маломірними (малими) суднами, забезпечення охорони життя та навколишнього 
природного середовища на внутрішніх водних шляхах України в межах Сумської 
області;

впорядкування режиму плавання та порядку руху маломірних (малих) 
суден, інших ллавзасобів на водюїх об’єктах Сумської області;

впорядкування діяльності баз для стоянки маломірних (малих) суден (за 
наявності баз);

визначення порядку переміщення маломірних (малих) суден з врахуванням 
вимог прикордонного режиму;

встановлення обов’язків судновласників, судноводіїв маломірних (малих) 
суден та посадових осіб, відповідальних за безпечну експлуатацію маломірних 
(малих) суден та баз для їх  стоянки.

«

4. Строк виконання заходів з відстеження.

З 04 травня по 08 травня 2020 року

5. Тип відстеж ення.

Періодичне відстеження.
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6. М етоди одержання результатів відстеження.

Для отримання результатів відстеження використовувався збір
статистичних даних за кількісними показниками, вибір яких здійснювався на 
основі дослідження визначених під час аналізу регуляторного впливу показників 
результативності за період 2018 -2019 років та-станом на час здійснення заходів з 
періодичного відстеження результативності. Відповідні статистичні дані було 
отримано шляхом узагальнення та систематизації інформації, що надійшла від 
Державної служби морського та річкового транспорту України та 
Верхньодніпровського міжрегіонального управління. Державної служби 
морського та річкового транспорту України.

7. Д ані тд припущ ення, на основі яких відстежувалася
результативність, а  також  способи одержання даних.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося шляхом 
аналізу статистичної інформації, наданої компетентними органами державної 
влади та місцевого самоврядування щодо показників кількості т ш т т ь  

—зареєстрованих^ш ш мірних (малих) суден, рівня поінформованості суб’єктів 
господарювання та фізичних осіб з основними положеннями регуляторного акта, 
рівня аварійності на водному транспорті, кількості баз стоянки маломірних 
(малих) суден, що були визначені при проведенні аналізу регуляторного впливу 
акту.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акту.
Показники
результативності

Базове 
відстеження 
(2013 рік)

Повторне 
відстеження 
(2015 рік)

Періодичне 
відстеження 
(2017 рік)

Періодичне 
відстеження 
(2020 рік)

Розмір’надходжень до 
державного бюджету, 
пов’язаних з  дією 
акту, тис.гривень

292, 54 319,7 44 ,87 46,63

Кількість одиниць 
зареєстрованих 
маломірних малих 
суден

'850 884 358 392

Кількість баз для 
стоянки маломірних 
суден

1 1 1 -

Кількість 
зареєстрованих 
нещасних випадків на 
воді, пов’язаних з 
експлуатацією 
маломірних суден

не
зафіксовано

не
зафіксовано 1

не
зафіксовано




