Витяг з розпорядження Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2017 р. № 747-р
Київ

Про схвалення Стратегії імплементації положень директив
та регламентів Європейського Союзу у сфері міжнародного
морського та внутрішнього водного транспорту
(“дорожньої карти”)
1. Схвалити Стратегію імплементації положень директив та регламентів Європейського
Союзу у сфері міжнародного морського та внутрішнього водного транспорту (“дорожню
карту”), що додається.
2. Затвердити план заходів з імплементації положень директив та регламентів
Європейського Союзу у сфері міжнародного морського та внутрішнього водного транспорту,
що додається.
3. Міністерству інфраструктури разом з іншими центральними органами виконавчої
влади забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, у межах
відповідних бюджетних призначень, а також за рахунок ресурсів міжнародної технічної
допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством.
4. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України
згідно з переліком, що додається.
Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 21

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2017 р. № 747-р

СТРАТЕГІЯ
імплементації положень директив та регламентів
Європейського Союзу у сфері міжнародного морського та
внутрішнього водного транспорту (“дорожня карта”)
Завдання Стратегії та основні напрями її реалізації
Основним завданням Стратегії є адаптація національного законодавства до
законодавства Європейського Союзу, що сприятиме лібералізації та взаємному доступу на
ринки України та Європейського Союзу та повне виконання Україною зобов’язань у сфері
торговельного мореплавства і внутрішнього водного транспорту, які взяті нею за
міжнародними договорами у зазначених сферах.

Україна узгоджує своє законодавство, у тому числі адміністративні, технічні та інші
норми у сфері міжнародного морського транспорту, з відповідними нормами, прийнятими
Європейським Союзом, тією мірою, в якій таке законодавче наближення сприятиме цілям
лібералізації, взаємному доступу на ринки України та Європейського Союзу і руху пасажирів
та вантажів морським і внутрішнім водним транспортом, що відповідає положенням статті
138 “Наближення законодавства” Угоди про асоціацію.
Важливим завданням Стратегії є забезпечення виконання стандартів Міжнародної
морської організації, закріплених у міжнародних договорах України, та підготовка до
проведення обов’язкового аудиту щодо виконання обов’язків, узятих Україною за цими
договорами, який планується провести у 2018 році.
До завдань Стратегії належить також вироблення сталого, постійного механізму
моніторингу міжнародних стандартів у сферах торговельного мореплавства та внутрішнього
водного транспорту, вжиття своєчасних заходів для приєднання до відповідних міжнародних
договорів згідно з планом заходів і подальшої імплементації зазначених документів у
національне законодавство з організацією їх виконання.
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2017 р. № 747-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
з імплементації положень директив та регламентів
Європейського Союзу у сфері міжнародного морського та
внутрішнього водного транспорту
Найменування заходу

Відповідальні
органи

Строк
виконання

Очікувані
результати

Індикатори
виконання

Директива Європейського Парламенту і Ради 2016/1629 від 14 вересня 2016 р., що
встановлює технічні вимоги до суден внутрішнього плавання, вносить зміни до Директиви
ЄС 2009/100 від 16 вересня 2009 р. і скасовує Директиву ЄС 2006/87 Європейського
Парламенту та Ради від 12 грудня 2006 р. про встановлення технічних вимог до суден на
внутрішніх водних шляхів та скасовує Директиву Ради 82/714/ЄЕС
10 Розроблення та
Мінінфраструктур
. внесення на
и
розгляд Кабінету
Міністрів України
проекту
законодавчого акта
стосовно технічних
вимог до суден
внутрішнього
плавання,
класифікації
внутрішніх водних
шляхів або
забезпечення

-“-

наближення
набрання чинності
законодавства законодавчим
України у сфері актом
внутрішнього
водного
транспорту до
законодавства
ЄС

супроводження
відповідного
законопроекту під
час розгляду у
Верховній Раді
України з
урахуванням
імплементації
положень
Директиви
Парламенту і Ради
2016/1629
11 Розроблення та
. прийняття
нормативноправового акта
Мінінфраструктури
, що випливає з
положень
законодавчого акта
(пункт 10 плану
заходів) та
Директиви
Парламенту і Ради
2016/1629

-“-

12 Проведення аудиту Мінінфраструктур
. (або оцінки)
и
національного
МЗС
класифікаційного
товариства
(державне
підприємство
“Класифікаційне
товариство “Регістр
судноплавства
України”) із
залученням
допомоги ЄС

у строк,
встановлени
й
законодавчи
м актом,
після
набрання
ним чинності

-“-

набрання чинності
відповідним
нормативноправовим актом
Мінінфраструктур
и

2018 рік

визнання
національного
класифікаційног
о товариства на
рівні ЄС для
класифікації
суден
внутрішнього
плавання

звіт про
проведення аудиту
національного
класифікаційного
товариства

Директива 2005/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 вересня 2005 р. про
гармонізовані річкові інформаційні служби на внутрішніх водних шляхах Співтовариства
13 Розроблення та
Мінінфраструктур
. внесення на
и
розгляд Кабінету
Міністрів України
законодавчого акта
стосовно
функціонування
річкової
інформаційної

-“-

наближення
набрання чинності
законодавства законодавчим
України у сфері актом
внутрішнього
водного
транспорту до
законодавства
ЄС

служби на
внутрішніх водних
шляхах або
забезпечення
супроводження
відповідного
законопроекту під
час розгляду у
Верховній Раді
України з
урахуванням
імплементації
положень
Директиви
2005/44/ЄС
14 Розроблення та
. прийняття
нормативноправового акта
Мінінфраструктури
, що випливає з
положень
законодавчого акта
(пункт 13 плану
заходів) та
Директиви
2005/44/ЄС

-“-

у строк,
встановлени
й
законодавчи
м актом,
після
набрання
ним чинності

-“-

15 Реорганізація
Мінінфраструктур
у строк, оптимізація
. існуючої річкової и
встановлени процедури
інформаційної
й
забезпечення
служби шляхом
законодавчи безпеки
включення до її
м актом, судноплавства
складу
після
на внутрішніх
підприємства, що
набрання водних шляхах
відповідає за
ним чинності
забезпечення
безпеки
судноплавства на
річкових
внутрішніх водних
шляхах
16 Підвищення
Мінінфраструктур
. кваліфікації
и
персоналу,
МЗС
відповідального за
забезпечення
безпеки
судноплавства на
внутрішніх водних
шляхах і надання

2018 рік

набрання чинності
відповідним
нормативноправовим актом
Мінінфраструктури

початок надання
гармонізованих
інформаційних
послуг

забезпечення
звіт про результати
належного рівня підвищення
кваліфікації
кваліфікації
персоналу

гармонізованих
інформаційних
послуг, у тому
числі в навчальних
закладах країнчленів ЄС
Директива 2009/21/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 р. стосовно
відповідності вимогам держави прапора
23 Утворення
Мінінфраструктур
. центрального
и
органу виконавчої
влади, який
реалізує державну
політику у сферах
морського і
річкового
транспорту,
торговельного
мореплавства,
судноплавства на
внутрішніх водних
шляхах,
навігаційногідрографічного
забезпечення
мореплавства, а
також у сфері
безпеки на
морському та
річковому
транспорті, крім
суден флоту рибної
промисловості
(Державної служби
морського і
річкового
транспорту)

2018 рік

утворення
центрального
органу
виконавчої
влади,
відповідального
за забезпечення
дотримання і
виконання
зобов’язань,
взятих за
міжнародними
договорами
України у сфері
торговельного
мореплавства,
здійснення
державного
нагляду
(контролю) за
торговельним
мореплавством

початок виконання
новим центральним
органом
виконавчої влади
відповідних
функцій

24 Розроблення,
. затвердження та
впровадження
системи управління
якістю діяльності
Державної служби
морського і
річкового
транспорту

2019 рік

забезпечення
належного
виконання
функцій
стосовно
відповідності
вимогам
держави
прапора

звіт про результати
оцінки системи
управління якістю
діяльності
Державної служби
морського і
річкового
транспорту

-“-

ПЕРЕЛІК
розпоряджень Кабінету Міністрів України, що втратили
чинність
1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 269 “Про
схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів
законодавства ЄС у сфері дипломування моряків на морському та річковому транспорті”
(Офіційний вісник України, 2015 р., № 26, ст. 762).
2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 270 “Про
схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів
законодавства ЄС у сфері охорони навколишнього природного середовища на морському та
річковому транспорті” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 26, ст. 763).
3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 271 “Про
схвалення розробленого Міністерством інфраструктури плану імплементації Директиви
2010/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 жовтня 2010 р. про формальності з
надання відомостей про судна, які прибувають та/або відбувають з портів держав-членів, яка
скасовує Директиву 2002/6/ЄС” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 26, ст. 764).
4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 297 “Про
схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів
законодавства ЄС у сфері безпеки на морському та річковому транспорті” (Офіційний вісник
України, 2015 р., № 28, ст. 816).
5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 298 “Про
схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів
законодавства ЄС у сфері організації перевезень на внутрішніх водних шляхах” (Офіційний
вісник України, 2015 р., № 28, ст. 817).
6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 343 “Про схвалення
розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства
ЄС у сфері правил і стандартів для інспектування та організації огляду суден на морському
та річковому транспорті” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 30, ст. 887).
7. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2015 р. № 402 “Про
схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів
законодавства ЄС у сфері організації робочого часу моряків” (Офіційний вісник України,
2015 р., № 35, ст. 1041).

