
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку і 

правил проведення обов’язкового страхування відповідальності розробників 

документації із землеустрою та виконавців топографо-геодезичних і 

картографічних робіт загальнодержавного призначення» 

 
І. Визначення проблеми 

 

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку і 

правил проведення обов’язкового страхування відповідальності розробників 

документації із землеустрою та виконавців топографо-геодезичних і картографічних 

робіт загальнодержавного призначення» (далі – проект постанови) розроблено 

відповідно до вимог положень частини другої статті 7 Закону України «Про 

страхування» та положень підпункту 10 пункту 12, пункту 18, підпункту 36 пункту 19 

розділу І Закону України від 28 квітня 2021 р. № 1423-ІХ «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та 

дерегуляції у сфері земельних відносин». 

Частиною другою статті 7 Закону України «Про страхування» визначено, що для 

здійснення обов’язкового страхування Кабінет Міністрів України, якщо інше не 

визначено законом, встановлює порядок та правила його проведення, форми типового 

договору, особливі умови ліцензування обов’язкового страхування, розміри 

страхових сум та максимальні розміри страхових тарифів або методику актуарних 

розрахунків. 

Відповідно до положень підпункту 10 пункту 12, пункту 18, підпункту 36  

пункту 19 розділу І Закону України від 28 квітня 2021 р. № 1423-ІХ «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління 

та дерегуляції у сфері земельних відносин» (далі – Закон) запроваджується 

обов’язкове страхування відповідальності розробників документації із землеустрою 

та відповідальності виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт 

загальнодержавного призначення. 

Зазначені норми Закону відповідно до положень абзацу четвертого частини 

першої розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» набирають чинності через рік 

з дня опублікування цього Закону (з 26.05.2022). 

Враховуючи зазначене, необхідно на законодавчому рівні врегулювати порядок і 

правила проведення обов’язкового страхування відповідальності розробників 

документації із землеустрою та виконавців топографо-геодезичних і картографічних 

робіт загальнодержавного призначення. 
 

ІІ. Цілі державного регулювання 

 

Проект постанови спрямований на визначення та затвердження порядку і правил 

проведення обов’язкового страхування відповідальності розробників документації із 

землеустрою та виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт 

загальнодержавного призначення (далі – Порядок і правила). 
 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення 

встановлених цілей 
 

1. Визначення альтернативних способів: 
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2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей 
 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави 
 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1  Відсутні Відсутні 

Альтернатива 2 

 

Забезпечить можливість реалізації 

положень частини другої статті 7 

Закону України «Про страхування» 

та положень підпункту 10 пункту 12, 

пункту 18, підпункту 36 пункту 19 

розділу І Закону України                   

від 28 квітня 2021 р. № 1423-ІХ «Про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління 

та дерегуляції у сфері земельних 

відносин» 

Відсутні 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 
 

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 Відсутні Відсутні 

Альтернатива 2 Забезпечення захисту інтересів 

громадян, замовників документації із 

землеустрою та замовників 

проведення топографо-геодезичних і 

картографічних робіт 

загальнодержавного призначення, 

шляхом надання гарантії для 

захисту порушених прав та шляхом 

забезпечення можливості 

отримання ними виплати 

страхового відшкодування в 

розмірі заподіяної майнової шкоди 

Відсутні 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 
 

Вид альтернативи Опис альтернативи 

Альтернатива 1 

 

Не затверджувати Порядок і правила 

Альтернатива 2 Затвердити Порядок і правила 

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом 

Кількість суб’єктів 

господарювання, що 

підпадають під дію 

регулювання, одиниць 

– – 2 2268 2270 
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Проект постанови поширюється на всіх суб’єктів господарювання, які 

здійснюють діяльність у сфері розроблення документації із землеустрою та у галузі 

проведення топографо-геодезичної і картографічної діяльності загальнодержавного 

призначення. 

Відповідно до даних Державного земельного кадастру загальна кількість 

суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність на землях усіх категорій, 

становить 2270 суб’єктів.  

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1  Відсутні Відсутні 

Альтернатива 2  Забезпечення посилення відповідаль-

ності суб’єктів господарювання 

(розробників документації із 

землеустрою, виконавців топографо-

геодезичних і картографічних робіт 

загальнодержавного призначення) 

перед замовниками за якість 

розробленої документації та виконані 

роботи 

Витрати відсутні 

 

 

Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень 

Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів 

господарювання великого і середнього підприємництва  

згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу 

регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного 

суб’єкта господарювання великого і середнього 

підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного 

акта») 

0 

 

Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів 

господарювання великого і середнього підприємництва 

згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу 

регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного 

суб’єкта господарювання великого і середнього 

підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного 

акта») 

0 

 
IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу 

досягнення цілей 
 

Враховуючи вищенаведені 

позитивні та негативні 

сторони альтернативних 

способів досягнення мети, 

доцільно затвердити 

розроблені Порядок і 

Бал 

результативності 

(за 

чотирибальною 

системою 

оцінки) 

Коментарі щодо присвоєння 

відповідного бала 

Питома вага групи у 

загальній кількості, відсотків 

– – 0,09 

 

99,91 100 



4 

правила. 

Рейтинг результативності 

(досягнення цілей під час 

вирішення проблеми) 

Альтернатива 1 0 Незатвердження Порядку і правил 

призведе до неможливості виконання 

положень пунктів 50, 51 частини першої 

та частини другої статті 7 Закону 

України «Про страхування» та положень 

підпункту 10 пункту 12, пункту 18, 

підпункту 36 пункту 19 розділу І Закону 

України від 28 квітня 2021 р. № 1423-ІХ 

«Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та 

дерегуляції у сфері земельних відносин» 

Альтернатива 2 4 Затвердження Порядку і правил 

забезпечить виконання вимог положень 

пунктів 50, 51 частини першої та частини 

другої статті 7 Закону України «Про 

страхування» та положень підпункту 10 

пункту 12, пункту 18, підпункту 36 

пункту 19 розділу І Закону України             

від 28 квітня 2021 р. № 1423-ІХ «Про 

внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо вдосконалення 

системи управління та дерегуляції у 

сфері земельних відносин». Реалізація 

проекту постанови забезпечить гарантії 

для захисту порушених прав 

замовників документації із 

землеустрою, замовників топографо-

геодезичних і картографічних робіт 

загальнодержавного призначення та 

забезпечить можливість отримання 

ними виплати страхового 

відшкодування в розмірі заподіяної 

майнової шкоди 

 

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми 
 

Основним механізмом, що забезпечує розв’язання визначеної проблеми є 

прийняття  постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку і 

правил проведення обов’язкового страхування відповідальності розробників 

документації із землеустрою та виконавців топографо-геодезичних і 

картографічних робіт загальнодержавного призначення». 
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VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, 

якими розпоряджаються фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати 

або виконувати ці вимоги 
 

Витрати на виконання вимог регуляторного акта з боку органів виконавчої влади 

або органів місцевого самоврядування відсутні. 

Бюджетні витрати, пов’язані з реалізацією акта, відсутні, отже, відповідні 

таблиці, що додаються до Аналізу регуляторного впливу та М-тесту, не 

заповнюються. 
 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 
 

Регуляторний акт має необмежений строк дії. 
 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта 
 

Основними показниками результативності регуляторного акта є:  

1. Надходження коштів до державного бюджету у зв’язку з дією регуляторного 

акта не передбачається. 

2. Кількість суб’єктів господарювання або фізичних осіб, на яких поширюється 

дія акта, не обмежується. 

3. Розміру коштів і часу, що витрачається суб’єктами господарювання або 

фізичними особами з основних положень проекту наказу, не передбачено. 

4. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання або фізичних осіб                 

з основних положень акта – середній. 
 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься 

відстеження результативності дії регуляторного акта 
 

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися 

через один рік після набрання чинності цим регуляторним актом. 

Повторне відстеження буде здійснено через два роки після набрання чинності 

регуляторним актом, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового 

та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань 

шляхом аналізу якісних показників дії цього акта ці питання будуть врегульовані 

шляхом внесення відповідних змін. 

Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на три роки, починаючи з дня 

виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення 

показників результативності акта порівнюватимуться із значеннями аналогічних 

показників, що встановлені під час повторного відстеження. 

Відстеження буде здійснюватися шляхом аналізу статистичної інформації щодо 

проведення заходів контролю. 

Виконавець заходів – Держгеокадастр. 

 

 

В. о. Голови Державної 

служби України з питань геодезії, 

картографії та кадастру                                  Сергій ЗАВАДСЬКИЙ 

____ ___________ 2021 р. 


