
ЗВІТ
про результати періодичного відстеження результативності 
розпорядження голови облдержадміністрації від 22.06.2011 

№ 240 «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»

1. Вид та назва регуляторно о акта.
Розпорядження голови облдержадміністрації від 22.06.20 і 1

№ 240 «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», яке зареєстроване в Головному управлінні юстиції у 
Запорізькій області 30.06.2011 за№  З 1/1473.

2. Виконавець заходів з відс еження.
Департамент промисловості та розвитку інфраструктури Запорізької 

обласної державної адміністрації.

3. Цілі прийняття акта.
Регуляторний акт розроблено відповідно до Положення про 

прикордонний режим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 27.07.98 № 1 147.

Основними цілями прийняття цього регуляторного акта є 
впорядкування випуску маломірних суден, інших плавзасобів у акваторію 
Азовського моря та внутрішні еоди України в межах контрольованих 
прикордонних районів Запорізької області.

4. Строк виконання заходів з відстеження.
З 20.05.2016 по 20.06.2016.

5. Тип відстеження.
П ер і о дич не ві д стежен ня.

6. Методи одержання результатів відстеження результативності.
Для проведення періодичного відстеження використано статистичний 

метод одержання результатів.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежуваласи 
результативність, а також способи одержання даних.

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності 
регуляторного акта були визначені гасі показники результативності:

- кількість власників об’єктів базування у Запорізькій області;
- кількість власників маломірних суден, плавзасобів у Запорізькій

області;
- кількість аварій з маломірними суднами на узбережжі Азовського 

моря у Запорізькій області;
- рівень поінформованості юридичних та фізичних осіб з основних

положень акта.



Надходження до бюджетів від реалізації вимог регуляторного акта 
не очікуються.

Для визначення кількісного значення показників результативності 
використовувалися офіційні статистичні дані Управління Державної служби 
України з безпеки на транспорті у Запорізькій області та Бердянського 
прикордонного загону Азово-Чорноморського регіонального управління 
Державної прикордонної служби України.

8. Кількісні та якісні показники результативності акта:
В результаті проведення періодичного відстеження результативності 

регуляторного акта отримано наступні дані (таблиця 1):
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Таблиця 1
№
з/п

Показники Один, виміру І півріччя 
2015 року

1 півріччя 
2016 року

1 Кількість власників 
об’єктів базування

один. ЗО зо
і Кількість власників 

маломірних суден
один. 5000 5000

од Кількість аварій з 
маломірними суднами 
на узбережжі 
Азовського моря у 
Запорізькій області

один. 0 1

4 Рівень поінформованості 
юридичних та фізичних 
осіб 3 основних 
положень акта

% 100 100

За даними таблиці можна зробити висновок, що виріс рівень 
аварійності з маломірними суднами на узбережжі Азовського моря у 
Запорізькій області.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей:

Через зміни у законодавстві про прикордонний режим буде 
переглянуто Інструкцію 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 метою 
приведення її у відповідність до вимог чинного законодавства, що сприятиме


