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РІШЕННЯ
про відмову в погодженні проекту регуляторного акта
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Державна регуляторна служба України (далі – ДРС) відповідно до Закону
України від 11.09.2003 року № 1160-ІV «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон № 1160) розглянула
проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Єдиних
правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних
переїздів, правил користування ними та охорони» (далі – проект Постанови),
разом з додатками, подані листом Міністерства інфраструктури України
від 17.02.2022 № 43/27/63-22.
За результатами проведеного аналізу проекту Постанови та аналізу
його регуляторного впливу на відповідність вимогам статей 4, 5, 8 і 9
Закону № 1160, ДРС
встановила:
Проектом Постанови пропонується внести зміни до Єдиних правил
ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів,
правил користування ними та охорони.
Відповідно до вимог статті 21 Закону № 1160, ДРС приймає рішення про
погодження або про відмову в погодженні проектів регуляторних актів
з урахуванням як самого проекту акта, так і супровідних до нього документів,
визначених цим Законом, обов’язковим серед яких є, насамперед, аналіз
регуляторного впливу (далі – АРВ) цього проекту акта.
Згідно з вимогами статті 1 Закону № 1160 документом, який містить
обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття
регуляторного акта, аналіз впливу, який справлятиме регуляторний акт на
ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання,
громадян та держави, а також обґрунтування відповідності проекту
регуляторного акта принципам державної політики – є АРВ.
Наданий розробником АРВ до проекту регуляторного акта не містить
відомостей, необхідних для об’єктивної оцінки запропонованого державного
регулювання для вирішення існуючої проблеми в актуальних умовах,
обумовлених військовою агресією Російської Федерації проти України, та

2

$`0BBB0|PTSUYx¢¤¡¤¡¤¡®¡°

введенням на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України,
відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону
України «Про правовий режим воєнного стану» Президентом України воєнного
стану в Україні, що не в повній мірі відповідає вимогам Методики проведення
аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (зі змінами, внесеними постановою
Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1151).
Відповідно до ст. 4 Закону № 1160 принципами державної регуляторної
політики, окрім іншого, визначено:
доцільність – обґрунтована необхідність державного регулювання
господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми;
ефективність – забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта
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.
Оцінка проекту регуляторного акта на предмет його відповідності
вказаним принципам державної регуляторної політики з метою прийняття
виваженого та об’єктивного рішення можлива виключно у разі доопрацювання
АРВ з урахуванням актуальної ситуації у відповідній сфері господарських
відносин та в Україні в цілому.
Враховуючи вищевикладене, керуючись вимогами частини четвертої
статті 21 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності», Державна регуляторна служба України
вирішила:
відмовити в погодженні проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних
доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони».
Голова Державної регуляторної
служби України
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