
ЗВІТ ПРО БАЗОВЕ ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ 
РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА 

 
 

Регуляторний акт: проект розпорядження голови обласної державної 
адміністрації «Про затвердження Інструкції про порядок обліку та випуску 
маломірних суден, інших плавзасобів у акваторію Азовського моря та 
внутрішні води України в межах контрольованих прикордонних районів 
Запорізької області». 

 
Підстави прийняття акта: ст. 16 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», пункти 23, 26 та 33 Положення про прикордонний режим, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.98 № 1147 (зі 
змінами та доповненнями). 

 
Виконавець заходів з відстеження: Головне управління промисловості 

та розвитку інфраструктури облдержадміністрації. 
 
Цілі прийняття акта: приведення у відповідність з чинним законодавством 

України документів, що регламентують порядок обліку та випуску маломірних 
суден, інших плавзасобів у акваторію Азовського моря та внутрішні води 
України в межах контрольованих прикордонних районів Запорізької області, 
забезпечення безпеки судноплавства та дотримання режимних заходів у 
контрольованих прикордонних районах. 

 
Строк виконання заходів з відстеження: Базове відстеження здійснено 

у відповідності до Методики відстеження результативності регуляторного акта, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308. 

 
Тип відстеження: базове. 
 
Методи одержання результатів відстеження: 
Результати відстеження одержані на підставі аналізу даних, отриманих 

від  Азовського РП Держфлотінспекції України, Бердянського прикордонного 
загону. 

Цільовою групою відстеження результативності регуляторного акта є 
власники маломірних суден та баз для їх стоянки (пунктів базування). 

 
Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, а також способи одержання даних:  
Інформацію щодо кількості осіб, на яких поширюється дія акта, 

визначено без врахування суден рибопромислового флоту. 
При здійсненні базового відстеження результативності регуляторного 

акта використано інформацію станом на 01.06.2011. 
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Значення показників результативності акта:  
 

Кількість суб'єктів господарювання та фізичних осіб, на яких 
поширюватиметься дія акта. 

На території Запорізької області в межах контрольованих прикордонних 
районів розташовано 69 причалів (путнків) базування, на яких зберігається 2318 
маломірних суден та інших плавзасобів. Відповідно на 2318 фізичних осіб 
поширюватиметься дія регуляторного акта. Працюючих баз-стоянок 
маломірних суден – 9, їх власників – 9. 

 
Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання 

та фізичними особами, пов'язаними з виконанням, невиконанням  вимог акта. 
Невиконання вимог регуляторного акта супроводжується витратами 

коштів. До адміністративної відповідальності за порушення правил 
прикордонного режиму притягнуто 839 осіб, на яких накладено штрафів на 
суму 21 590 грн.  

 
Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та фізичних осіб з 

основних положень акта. 
Регуляторний акт оприлюднюється та публікується згідно з чинним 

законодавством, положення акту також доводяться до власників баз-стоянок 
через інспекції на водному транспорті та прикордонні служби. 

 
Рівень аварійності на водному транспорті (з маломірними суднами). 
На Азовському морі в межах Запорізької області з початку 2011 року 

мали місце 2 транспортні  події з маломірними суднами, які здійснювали вихід 
з неконтрольованих місць. 

 
Кількість виявлених порушень на водному транспорті. 
Працівниками Бердянського прикордонного загону зафіксовано 914 

випадків порушень правил прикордонного режиму. 
 
Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та 

ступеня досягнення визначених цілей: 
Очікується, що впровадження даного регуляторного акта дозволить 

підвищити рівень безпеки судноплавства на Азовському морі. Досягнення 
встановлених цілей стане можливим тому, що документом чітко визначена 
інструкція про порядок обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів 
у акваторію Азовського моря та внутрішні води України в межах 
контрольованих прикордонних районів Запорізької області з урахуванням 
вимог діючого законодавства України. 

 
 

Заступник голови обласної 
державної адміністрації                                                               П.А. Гончарук 


