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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства внутрішніх справ України 
«Про затвердження Змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 грудня 2009 року № 515»


1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України                         від 07 грудня 2009 року № 515» розроблено Міністерством внутрішніх справ України з власної ініціативи з метою приведення нормативно-правових актів МВС у відповідність до законодавства та вдосконалення екзаменаційної діяльності сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ України. 
Проект акта передбачає внесення змін до Інструкції про порядок організації та контролю за підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів, затвердженій наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07 грудня 2009 року № 515, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 22 січня 2010 року за № 73/17368, та Інструкції про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія, затвердженій наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07 грудня 2009 року № 515, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 22 січня 2010 року за № 74/17369.
Проектом акта запропоновано вдосконалити форми документів, що використовуються сервісними центрами Міністерства внутрішніх справ України в процесі надання послуги з видачі посвідчення водія.
Актуальність змін полягає і в тому, що на теперішній час помилки, допущені кандидатом у водії під час складання іспиту з навичок керування транспортними засобами, фіксуються екзаменатором на зворотній стороні екзаменаційного листа в довільній формі.
Зміни, що пропонуються, запроваджують форму фіксування помилок, допущених кандидатом у водії під час складання іспиту з навичок керування транспортними засобами, для використання екзаменатором в обов’язковому порядку.
Окрім цього, проектом акта запропоновано врегулювання визначених Інструкцією про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія правових норм у частині вилучення посвідчення водія з вимогами чинного законодавства.

2. Мета і шляхи її досягнення
Проект акта розроблено з метою приведення нормативно-правових актів МВС у відповідність до законодавства та вдосконалення екзаменаційної діяльності сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ України в процесі надання послуги з видачі посвідчення водія. 
Поставленої мети планується досягти шляхом унесення змін до нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України в частині організації та контролю за підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів та частині приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія.

3. Правові аспекти
У цій сфері правового регулювання діють Конституція України, закони України «Про дорожній рух», постанови Кабінету Міністрів України                         від 08 травня 1993 року № 340 «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами», від 20 травня 2009 р. № 487 «Про затвердження Порядку підготовки,              перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів».


4. Фінансово-економічне обґрунтування прийняття акта
Реалізація проекту акта не потребуватиме додаткових фінансових витрат із Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів
Проект акта потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством освіти і науки України, Міністерством юстиції України, Державною регуляторною службою України, Національною поліцією України.


Регіональний аспект
Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації
У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Проект акта не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

Запобігання корупції
У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень, та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

 Громадське обговорення
Проект акта розміщенно на офіційному веб-сайті Міністерства внутрішніх справ України за адресою: www.mvs.gov.ua.

 Позиція соціальних партнерів
Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

Оцінка регуляторного впливу
Проект акта розроблено відповідно до принципів державної регуляторної політики.
Досягнення поставленої мети забезпечується шляхом прийняття регуляторного акта. 
Передбачається середній рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта за рахунок розміщення повідомлення про його оприлюднення разом з аналізом регуляторного впливу на офіційному веб-сайті Міністерства внутрішніх справ України за адресою: www.mvs.gov.ua.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці
Реалізація акта не матиме впливу на ринок праці.

Прогноз результатів
Прийняття акта дозволить удосконалити механізм державного регулювання процедури видачі посвідчення водія шляхом удосконалення форм документів, що використовуються сервісними центрами Міністерства внутрішніх справ України в процесі надання послуг.


Міністр внутрішніх справ України	            А. Б. Аваков
____ _________ 2018 року

