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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до наказу Міністерства внутрішніх справ України від __ _________ 2019 року № _____ «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з питань діяльності комісій у територіальних органах 
з надання сервісних послуг МВС» 


1. Резюме
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від __ _________ 2019 року № _____ «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з питань діяльності комісій у територіальних органах з надання сервісних послуг МВС» розроблено з метою приведення нормативно-правових актів МВС у відповідність до вимог, установлених актами законодавства вищої сили.

2. Проблема, яка потребує розв’язання
Потреба в удосконаленні взаємодії територіальних органів з надання сервісних послуг МВС із суб’єктами господарювання та, як наслідок, зміна порядку організації діяльності комісій цих органів, що можливо досягнути шляхом унесення необхідних змін до Положення про акредитаційну комісію з державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів та Положення про атестаційну комісію з атестації спеціалістів закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 18 лютого 2016 року № 115, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01 березня 2016 року за № 322/28452.

3. Суть акта
Запропоновані зміни до нормативно-правових актів МВС, які регулюють сферу діяльності комісій у територіальних органах з надання сервісних послуг МВС, передбачають спрощення процедури державної акредитації закладів, які проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (далі – заклади). Зокрема, повноваження з прийняття рішення про державну акредитацію закладів передаються від Головного сервісного центру МВС до регіональних сервісних центрів МВС, що прискорить процедуру розгляду документів, які надходять від таких закладів. Крім того, ураховуючи інтереси суб’єктів господарювання, пропонується скорочення строку видачі закладові сертифіката про державну акредитацію. Не менш суттєвими є зміни щодо спрощеної процедури отримання атестата спеціаліста, його поновлення або припинення його дії, що у свою чергу вплине на якість підготовки водіїв транспортних засобів.
Досягнути поставленої мети пропонується шляхом прийняття вказаного нормативно-правового акта.

4. Вплив на бюджет
Прийняття цього нормативно-правового акта не потребує додаткових витрат з державного та місцевого бюджетів.
41. Відповідність законодавству у сфері державної допомоги
Нормативно-правовий акт не стосується надання державної допомоги суб’єктам господарської діяльності.

5. Прогноз впливу
Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» цей нормативно-правовий акт є регуляторним.
Прогноз впливу реалізації нормативно-правового акта на ключові інтереси суб’єктів господарювання наведено в додатку до цієї пояснювальної записки.

6. Позиція заінтересованих органів 
Нормативно-правовий акт погоджений з Міністерством соціальної політики України, Міністерством освіти і науки України, Міністерством цифрової трансформації України та Державною регуляторною службою України.

7. Підстава розроблення акта
Нормативно-правовий акт розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 320 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою, у тому числі, унесено зміни до Порядку державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 20 травня 2009 року № 490.


Міністр внутрішніх справ України	                                     Арсен АВАКОВ

___ __________ 2019 року 


