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Перелік
нормативно-правових актів,
які мають бути прийняті відповідно до
Закону України 
«Про внутрішній водний транспорт»






/ Закон України «Про внутрішній водний транспорт» № 1054-ІХ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1054-IX#Text набуває чинності з 01.01.2022 
(крім абз.3 ч.5 ст.26, ст.55, ч.3 ст.59, п.6 ч.1 та ч.2 ст.74, які набирають чинності з 09.01.2024) /


Кабінет Міністрів України (ч.2 ст.5 Закону) має прийняти:
	перелік внутрішніх морських вод і внутрішніх водних шляхів, віднесених до категорії судноплавних (п.12 ч.1 ст.1, п.1 ч.2 ст.5, абз.4 підпункту «з» підпункту 2 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень);
	Стратегію розвитку внутрішнього водного транспорту України (п.2 ч.1 ст.5, ст.7, ч.1 ст.11);  
	порядок ведення Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту (п.3 ч.2 ст.5, абз.2 ч.1 ст.26); 
	перелік спеціалізованих послуг, що надаються на внутрішніх водних шляхах суб’єктами природних монополій, які підлягають регулюванню національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту (ч.1 ст.8); 

порядок та умови укладання договорів компенсації інвестицій, внесених суб’єктами господарювання у стратегічні об’єкти інфраструктури внутрішнього водного транспорту державної власності (ч.3 ст.10); 
	проєкт Закону України «Про Державний фонд внутрішніх водних шляхів» (ч.3 ст.12); 
	порядок визначення вартості ґрунту (мінеральної сировини), що вилучається у результаті проведення шляхових робіт та не використовується для їх виконання (абз.9 ч.2 ст.15); 
	порядок допуску іноземних суден до плавання внутрішніми водними шляхами (абз.2 ч.1 ст.27); 
	перелік визнаних кваліфікаційних товариств (ч.2 ст.33); 
	ліцензійні умови провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів внутрішнім водним, морським, автомобільним, залізничним та повітряним транспортом, міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом (абз.3 ч.1 ст.54); 
	порядок координації технічних розслідувань аварійних подій (ч.3 ст.67); 
	порядок відшкодування вартості підняття та інші заподіяні безпосередні загрози безпеці судноплавства, життю чи здоров’ю людей, забруднення навколишнього природного середовища у зв’язку з цим збитки і витрати небезпечного затонулого майна, підняте відповідно до статті 71 Закону України «Про внутрішній водний транспорт» (ч.1 ст.73); 
	 розмір витрат на облік примусових виконань постанов про застосування адміністративно-господарських санкцій відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» (ч.19 ст.74); 
	порядок стягнення штрафу за порушення, передбачені статтею 74 Закону України «Про внутрішній водний транспорт», порядок оскарження постанови у справі про порушення законодавства про внутрішній водний транспорт та форма протоколу (ч.21 ст.74); 
	правила охорони внутрішніх морських вод і територіального моря від забруднення (абз.3 підпункту «м» підпункту 2 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень); 
	порядок встановлення та використання берегових смуг водних шляхів (абз.6 підпункту «а» підпункту 4 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень). 

Мінінфраструктури (ч.3 ст.5) має розробити і прийняти: 
	порядок організації моніторингу міжнародного права у сфері внутрішнього водного транспорту, використання внутрішніх водних шляхів, забезпечення розроблення проектів актів законодавства на виконання міжнародних договорів України, участі у роботі міжнародних організацій (п.1 ч.3 ст.5); 
	проєкт Стратегії розвитку внутрішнього водного транспорту України (п.2 ч.3 ст.5);
	правила перевезення вантажів, пасажирів і багажу внутрішнім водним транспортом (п.3 ч.4 ст.5); 
	порядок застосування для каботажних рейсів міжнародних договорів України щодо перевезення небезпечних вантажів у міжнародних рейсах (п.3 ч.4 ст.5); 

правила судноплавства на внутрішніх водних шляхах (п.3 ч.4 ст.5, ч.1 ст.12); 
	класифікація морських і внутрішніх водних шляхів (п.3 ч.4 ст.5, абз.4 підпункту «з» підпункту 2 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень); 
	типову форму місцевих правил плавання для малих, спортивних суден і водних мотоциклів та використання засобів для розваг на воді (п.3 ч.4 ст.5); 
	правила пропуску суден через шлюзи (п.3 ч.4 ст.5) - (Правила пропуску суден через судноплавні шлюзи - ч.5 ст.14), 
	правила контролю суден внутрішнього плавання (п.3 ч.4 ст.5, абз.2 ч.1 ст.65); 
	технічні вимоги до суден внутрішнього плавання (п.3 ч.4 ст.5); 
	 правила технічної експлуатації гідротехнічних споруд внутрішніх водних шляхів (п.3 ч.4 ст.5); 
	порядок здійснення технічного нагляду за гідротехнічними спорудами внутрішніх водних шляхів (ч.5 ст.13, ч.3 ст.19), 
	правила безпечної експлуатації баз для стоянки малих суден (п.3 ч.4 ст.5); 
	порядок розслідування та ведення обліку аварійних подій, пов’язаних із судноплавством (п.3 ч.4 ст.5); 
	положення про присвоєння та підтвердження кваліфікації членів екіпажів суден внутрішнього плавання (п.3 ч.4 ст.5); 
	порядок підготовки та підтвердження кваліфікації судноводіїв малих суден і водних мотоциклів (п.3 ч.4 ст.5); 
	порядок видачі міжнародного посвідчення на право управління прогулянковим судном (п.3 ч.4 ст.5); 
	порядок здійснення технічного нагляду за суднами (п.3 ч.4 ст.5); 
	правила пожежної безпеки на суднах (п.3 ч.4 ст.5); 
	правила реєстрації операцій із шкідливими речовинами на суднах, у морських і річкових портах і терміналах (п.3 ч.4 ст.5); 
	порядок реєстрації суден у Судновій книзі України (п.3 ч.4 ст.5); 
	порядок реєстрації суден у Державному судновому реєстрі України (п.3 ч.4 ст.5); 
	порядок визначення ділянок внутрішніх водних шляхів з особливими ризиками (п.3 ч.4 ст.5); 
	 перелік закладів, що здійснюють підготовку та перевірку кваліфікації осіб для встановлення відповідності суб’єктів господарювання (п.4 ч.4 ст.5);
	повноваження з управління об’єктами інфраструктури внутрішнього водного транспорту державної форми власності (п.5 ч.4 ст.5);
порядок забезпечення організації проведення шляхових робіт, здійснення контролю і підтримання габаритів суднового ходу, судноплавних каналів внутрішніх водних шляхів (п.6 ч.4 ст.5);
	порядок організації навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах (п.8 ч.4 ст.5); 
порядок організації забезпечення функціонування річкової інформаційної служби та інформаційної системи автоматизованого обліку перевезень внутрішніми водними шляхами (п.9 ч.4 ст.5);
	порядок участі в організації забезпечення пропуску суден через судноплавні гідротехнічні споруди (п.10 ч.4 ст.5); 
	порядок відкриття бази для стоянки малих суден і бази для стоянки спортивних суден, здійснення їх огляду, оприлюднення інформації про такі бази на своїх офіційних веб-сайтах, контролю дотримання правил безпечної експлуатації баз для стоянки малих суден, організації перевірки суднових документів, міжнародних посвідчень на право управління прогулянковим судном та посвідчень судноводія малого судна або водного мотоцикла, виданих до набрання чинності цим Законом (п.4 ч.7 ст.5);
	зміни до наказу «Про портові збори» від 13.05.2013 № 316 (ч.2 ст.9); 
	проєкт Закону України «Про Державний фонд внутрішніх водних шляхів у складі спеціального фонду Державного бюджету України» (ч.3 ст.12); 
	зміни до Правил пропуску суден через судноплавні шлюзи (ч.5 ст.14);
гарантовані габарити суднового ходу на внутрішніх водних шляхах з урахуванням режимів роботи штучних водних об’єктів та водогосподарських систем, встановлених відповідно до законів та міжнародних договорів України (ч.1 ст.15); 
	порядок здійснення закупівлі робіт і послуг щодо забезпечення габаритів суднового ходу (обслуговування суднового ходу) відповідно до річного плану шляхових робіт на внутрішніх водних шляхах (абз.2 ч.2 ст.15);
	методика розрахунку об’ємів ґрунту (мінеральної сировини), що вилучається у результаті проведення шляхових робіт та не використовується для їх виконання (абз.5 ч.2 ст.15); 
	порядок використання субʹєктами господарювання ґрунту, вилученого у результаті шляхових робіт на внутрішніх водних шляхах, для виконання таких робіт (ч.4 ст.15); 
	типова інформація щодо режиму входження суден до операційної акваторії причальних споруд річкового порту (термінала) (ч.1 ст.16); 
	положення про навігаційно-гідрографічне забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах (ч.2 ст.22); 
правила підйому, повороту, розкриття прогонових будівель судноплавних розвідних прогонів мостів на внутрішніх водних шляхах для пропуску суден (ч.3 ст.25);
	технічні вимоги до суден внутрішнього плавання, що включають основні вимоги до конструкції, комплектації та експлуатації судна (ч.1 ст.28); 
	порядок ідентифікації суден внутрішнього плавання (ч.1 ст.29);
	положення про присвоєння та підтвердження кваліфікації членів екіпажу судна внутрішнього плавання (ч.3 ст.30); 
порядок тимчасового зупинення дії кваліфікаційного посвідчення члена палубної команди судна внутрішнього плавання, інформування про це заінтересованих осіб (абз.3 ч.9 ст.30); 
	порядок встановлення невідповідності особи, якій видано відповідний документ, встановленим вимогам (абз.3 ч.9 ст.30); 
	вимоги до освітніх програм, тренажерного обладнання, суден внутрішнього водного транспорту, що використовуються для виконання практичних завдань під час підготовки та складання іспиту (абз.1 ч.13 ст.30); 
	форми свідоцтва про право плавання під Державним Прапором України (свідоцтва про тимчасове право плавання під Державним Прапором України), свідоцтва про право власності (ч.5 ст.31); 
	порядок здійснення технічного нагляду за суднами (абз.2 ч.7 ст.31); 
	форма суднового журналу та порядок його ведення (абз.3 ч.9 ст.31);
порядок ведення Реєстру зареєстрованих суднових журналів (абз.4 ч.9 ст.31); 
	правилами реєстрації операцій із шкідливим речовинами на суднах, у морських та річкових портах і терміналах з урахуванням вимог міжнародних договорів України (ч.10 ст.31); 
	порядок визнання, припинення такого визнання, критерії відбору класифікаційних товариств, що здійснюють технічний нагляд за суднами внутрішнього плавання та проводять їх технічні огляди (абз.2 ч.2 ст.33, абз.3 підпункту «є» підпункту 3 та абз.14 і 43 підпункту «а» підпункту 10 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень); 
порядок контролю, моніторингу та нагляду за здійсненням визнаними класифікаційними товариствами технічного нагляду за виконанням на суднах внутрішнього плавання технічних вимог до суден внутрішнього плавання, вимог, що встановлені міжнародними договорами України та законодавством Європейського Союзу (ч.3 ст.33, абз.8 підпункту «є» підпункту 3 та підпункт «а» підпункту 10 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень); 
	типова форма місцевих правил плавання для малих, спортивних суден і водних мотоциклів та використання засобів для розваг на воді (абз.2 ч.3 ст.34); 
	порядок реєстрації суден у Судновій книзі України, внесення змін до Суднової книги України, форма суднового білета, свідоцтва про виключення судна з Суднової книги України, свідоцтва про тимчасове виключення судна з Суднової книги України з урахуванням умов реєстрації та припинення реєстрації, визначених Законом України «Про внутрішній водний транспорт» (ч.6 ст.35); 
порядок присвоєння та нанесення на судно ідентифікаційного номеру (ч.1 ст.39); 
	 порядок відкриття бази для стоянки малих суден (ч.2 ст.42); 
	правила безпечної експлуатації баз для стоянки малих суден (абз.1 ч.4 ст.42); 
	правила безпечної експлуатації баз для стоянки спортивних суден (абз.2 ч.4 ст.42); 
	правила судноплавства на внутрішніх водних шляхах, класифікація морських і внутрішніх водних шляхів (абз.1 ч.1 ст.45); 
	класифікаційні характеристики зон морських та внутрішніх водних шляхів, їх критерії, їх класифікацію, ділянки внутрішніх водних шляхів з особливими ризиками (ч.2 ст.45);
	порядок справляння лоцманського збору (плати за надання лоцманських послуг), форма та вимоги до заповнення лоцманської квитанції, що є підставою для справляння лоцманського збору (ч.2 ст.47); 
	положення про лоцманське проведення внутрішніми водними шляхами (ч.2 ст.48 – всупереч ч.2 ст.49); 
	мінімальні вимоги до закладів, що здійснюють підготовку та перевірку професійної компетентності перевізника внутрішнім водним транспортом, та порядок їх визначення (ч.3 ст.55 – до 13.01.2024); 
	вимоги та порядок підтвердження професійної компетентності перевізника внутрішнім водним транспортом та перелік навчальних дисциплін (ч.4 ст.55); 
	правила перевезення вантажів внутрішнім водним транспортом (ч.1 ст.56); 
порядок застосування міжнародних договорів для перевезення небезпечних вантажів у каботажних рейсах (абз.1 ч.2 ст.56); 
правила перевезення небезпечних вантажів внутрішнім водним транспортом (абз.2 ч.2 ст.56); 
	типова форма перевізного документа для перевезень внутрішніми водними шляхами у каботажних рейсах (абз.3 ч.4 ст.56); 
правила перевезення пасажирів та багажу на суднах (ч.4 ст.57);
	правила обслуговування пасажирів і багажу портами (терміналами) (ч.4 ст.57); 
	організація впровадження та забезпечення функціонування інформаційної системи автоматизованого обліку перевезень внутрішніми водними шляхами, що діє у складі річкової інформаційної служби (ч.1 ст.58); 
	порядок внесення даних до інформаційної системи автоматизованого обліку перевезень внутрішніми водними шляхами (ч.3 ст.58); 
	 положення про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті (абз.2 ч.2 ст.59); 
	функціональні вимоги до системи управління безпечною експлуатацією суден та запобігання забрудненню для судновласників пасажирських суден і самохідних суден валовою місткістю більше 500 одиниць, що не здійснюють міжнародних рейсів (ч.4 ст.60);
	положення про річкову інформаційну службу (ч.1 ст.63); 
	типи обладнання терміналів та електронних мереж, а також програмного забезпечення, які можуть використовуватися річковою інформаційною службою, якщо таке обладнання і програмне забезпечення не схвалені для цього національними компетентними органами держав - членів Європейського Союзу (абз.2 ч.2 ст.63); 
	порядок розслідування та ведення обліку аварійних подій, пов’язаних із судноплавством (ч.2 ст.67); 
	процедура технічного розслідування аварійних подій та порядок складання звіту за результатами технічного розслідування аварійних подій (абз.2 ч.5 ст.67); 
	порядок погодження відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства, а також проектів будівництва або виконання інших робіт в зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів транспорту" (абз.3 підпункту «г» підпункту 3 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень); 
	порядок відкриття місць базування суден флоту рибної промисловості (абз 4 підпункту «ґ» підпункту 22 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень). 

 Державна служба морського і річкового транспорту України (Морська адміністрація) (ч.4 ст.5) має прийняти: 
	порядок забезпечення взаємовідносин з іноземними державними органами та організаціями у сферах внутрішнього водного транспорту, судноплавства на внутрішніх водних шляхах (п.3 ч.4 с.5);
	порядок здійснення державного нагляду за станом внутрішніх водних шляхів і стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту (п.4 ч.4 ст.5); 

порядок здійснення державного нагляду за безпекою судноплавства на внутрішніх водних шляхах, за додержанням річковими портами (терміналами), іншими суб’єктами внутрішнього водного транспорту вимог законодавства з безпеки судноплавства (п.5 ч.4 ст.5);
	порядок здійснення державного нагляду за дотриманням на суднах, у тому числі іноземних, що перебувають на внутрішніх водних шляхах, вимог з безпеки судноплавства та запобігання забрудненню навколишнього природного середовища (п.6 ч.4 ст.5);
	порядок здійснення перевірки суден, перевірки суднових документів і кваліфікаційних документів суднового екіпажу; (п.7 ч.4 ст.5);
порядок заборони плавання або експлуатації судна в установлених Законом України «Про внутрішній водний транспорт» випадках; (п.8 ч.4 ст.5);
	порядок забезпечення ведення обліку аварійних подій з суднами (п.9 ч.4 ст.5, ч.2 ст.67);
	положення про виконання повноважень компетентного органу з питань контролю за дотриманням технічних вимог до суден внутрішнього плавання (п.10 ч.4 ст.5, ч.3 ст.33, ч.2 ст.63); 
	порядок здійснення реєстрації суден у Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України з видачею відповідних документів (п.11 ч.4 ст.5); 
	порядок погодження місцевих правил плавання для малих, спортивних суден і водних мотоциклів та використання засобів для розваг на воді, розміщення плавучих споруд на водних шляхах загального користування (п.12 ч.4 ст.5); 
	порядок проведення перевірки кваліфікації судноводіїв малих суден і водних мотоциклів, видачі міжнародних посвідчень на право управління прогулянковим судном (п.13 ч.4 ст.5); 
порядок забезпечення функціонування єдиної електронної системи реєстрації та обліку малих, спортивних суден та водних мотоциклів, міжнародних посвідчень на право управління прогулянковим судном, баз для стоянки малих суден (п.14 ч.4 ст.5);
	порядок забезпечення ведення Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту (п.15 ч.4 ст.5);
порядок забезпечення здійснення державного нагляду за станом дотримання місцевих правил плавання для малих, спортивних суден і водних мотоциклів та використання засобів для розваг на воді на водних шляхах загального користування (п.16 ч.4 ст.5);
порядок здійснення нагляду за забезпеченням готовності до ліквідації наслідків аварій та організації заходів, спрямованих на запобігання аварійним подіям, пов’язаним із судноплавством або функціонуванням стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту (п.18 ч.4 ст.5); 
	річний план шляхових робіт на внутрішніх водних шляхах (ч.2 ст.15); 
	порядок оприлюднення через річкову інформаційну службу відомостей щодо режиму входження, виходу, плавання в операційній акваторії причальних споруд річкового порту (термінала), а також щодо стоянки, маневрування та швартування суден, які містяться в інформації щодо режиму входження суден до операційної акваторії причальних споруд річкового порту (термінала (ч.2 ст.16); 
	інформування капітанів суден та інших заінтересованих осіб про рівні води у порядку, встановленому положенням про навігаційно-гідрографічне забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах (ч.2 ст.23); 
	порядок погодження місць поповнення судна запасами пального і мастильних матеріалів наливом (бункерування) на внутрішніх водних шляхах (ч.1 ст.24); 
	порядок погодження підмостових габаритів судноплавних прогонів і судноплавних розвідних прогонів мостів, що будуються або реконструюються (ч.1 ст.25); 
порядок забезпечення ведення Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту (ч.2 ст.26)     /порядок ведення Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту – ч.12 ст.30/; 
	порядок прийняття рішення про разовий перехід судна, складу суден, плавучого обладнання або плавучих споруд, які не відповідають вимогам частини другої статті 27 Закону України «Про внутрішній водний транспорт»,  внутрішніми водними шляхами (абз.2 ч.3 ст.27); 
	положення про Державну кваліфікаційну комісію - колегіальний орган (ч.6 ст.30); 
	порядок видачі свідоцтва про право плавання під Державним Прапором України (свідоцтва про тимчасове право плавання під Державним Прапором України), свідоцтво про право власності (ч.5 ст.31); 
	порядок реєстрації суднового журналу (абз.2 ч.9 ст.31); 
порядок ведення Реєстру суднових журналів (абз.4 ч.9 ст.31); 
	порядок укладання угод з визнаним кваліфікаційним товариством, припинення визнання кваліфікаційного товариства (абз.1 і 2 ч.2 ст.33); 
	порядок здійснення контролю, моніторингу та нагляду за здійсненням визнаними класифікаційними товариствами технічного нагляду за виконанням на суднах внутрішнього плавання технічних вимог до суден внутрішнього плавання, вимог, що встановлені міжнародними договорами України та законодавством Європейського Союзу (ч.3 ст.33); 
	порядок здійснення реєстрації суден у Судновій книзі України (ч.1 і 2 ст.36); 
	порядок погодження рішення про відведення місць (зон) для проведення розваг на воді з використанням водних мотоциклів та/або засобів для розваг на воді та період часу проведення таких розваг (ч.2 ст.44); 
	порядок погодження плану проведення спортивних заходів, яким передбачається плавання спортивних суден на судновому ходу, іншими внутрішніми водними шляхами (ч.5 ст.44); 
	порядок встановлення перерви у навігації на внутрішніх водних шляхах або їх окремих ділянках на період виникнення загрозливих для судноплавства погодних умов (температура повітря, льодова обстановка); проведення планових профілактичних і ремонтних робіт на судноплавних гідротехнічних спорудах або прогонових будівлях судноплавних розвідних прогонів мостів на внутрішніх водних шляхах; сезонної заміни плавучих засобів навігаційного обладнання на окремих ділянках (ч.1 ст.46); 
	порядок тимчасового припинення судноплавства на окремих ділянках внутрішніх водних шляхів протягом навігаційного періоду з визначенням строку припинення, у разі: проведення планових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних шляхових робіт; проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на судноплавних гідротехнічних спорудах або прогонових будівлях судноплавних розвідних прогонів мостів на внутрішніх водних шляхах; наявності небезпеки природного або техногенного характеру, що загрожує безпечному проходу суден (ч.2 ст.46); 
 порядок організації забезпечення безпеки судноплавства на внутрішніх водних шляхах (ч.1 ст.59); 
	положення про забезпечення безпеки судноплавства на внутрішніх водних шляхах (ч.1 ст.59) та функціональних вимог до системи управління безпечною експлуатацією суден (ч.4 ст.60); 
	порядок забезпечення організації здійснення невідкладних заходів з ліквідації наслідків аварій та аварійних подій, а також заходів, спрямованих на запобігання виникненню аварійних подій, пов’язаних із судноплавством та функціонуванням стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту (ч.1 ст.64); 
	порядок проведення перевірки суден, перевірки суднових документів і кваліфікаційних документів суднового екіпажу (ч.1 ст.65, підпункт «а» підпункту 10 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень);
	строк для підняття затонулого майна, порядок проведення таких робіт і доведення відповідної інформації до відома власника майна (ч.2 ст.70); 
	порядок розгляду справ про правопорушення, передбачені Законом України «Про внутрішній водний транспорт» (ч.5 ст.74);
	порядок накладання адміністративно-господарських штрафів за порушення законодавства про внутрішній водний транспорт (ч.6 ст.74). 

 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту (ч.5 ст.5) має прийняти:
	тарифи на спеціалізовані послуги, що надаються на внутрішніх водних шляхах суб’єктами природних монополій (п.1 ч.5 ст.5, ч.1 ст.8);
	граничний розмір лоцманського збору (плата за надання лоцманських послуг) на внутрішніх водних шляхах (ч.2 ст.47). 


 Національна поліція України (ч.6 ст.5) приймає участь у прийнятті: 
	Порядок контролю виконання місцевих правил плавання для малих, спортивних суден і водних мотоциклів та використання засобів для розваг на воді (п.1 ч.6 ст.5);
	Порядок проведення перевірки суднових документів, міжнародних посвідчень на право управління прогулянковим судном та посвідчень судноводія малого судна або водного мотоцикла, а також документів, що надають право управління прогулянковим судном, малим судном, водним мотоциклом (п.2 ч.6 ст.5). 



Місцеві державні адміністрації (ч.7 ст.5) затверджують: 
	 тарифи на суспільно важливі регулярні перевезення пасажирів на суднах (ч.2 ст.5); 
	місцеві правила плавання для малих, спортивних суден і водних мотоциклів та використання засобів для розваг на воді, розміщення плавучих споруд (п.2 ч.7 ст.5, ч.3 ст.34); 
	порядок погодження проведення спортивних та інших масових заходів на воді (п.3 ч.7 ст.5, абз.4 підпункту 11 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень); 
	 порядок відшкодування різниці між їх витратами та встановленими державними регульованими тарифами на такі перевезення у розмірі, нижчому за економічно обґрунтований розмір, перевізникам, що здійснюють суспільно важливі регулярні перевезення пасажирів на суднах, за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів (ч.2 ст.8). 



Мінмолодьспорт має прийняти: 
	 правила спортивних змагань (на внутрішніх водних шляхах) (ч.2 ст.34).



Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, (МОН) (абз.2 ч.13 ст.30) має прийняти: 
 стандарти освіти з внутрішнього водного транспорту, за якими здійснюється підготовка членів екіпажів суден внутрішнього плавання (за погодженням із Мінінфраструктури (абз.1 ч.13 ст.30). 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах охорони здоровʹя,  (МОЗ) має прийняти: 
порядок і періодичність проведення медичних оглядів та їх обсяг залежно від віку членів екіпажу, а також перелік закладів охорони здоров’я, що проводять такі огляди, форма відповідної медичної довідки (за погодженням з Мінінфраструктури) (абз.1 ч.14 ст.30); 
перелік медичних протипоказань (захворювань і вад), за наявності яких особа не може бути допущена до роботи у складі екіпажу судна внутрішнього плавання (абз.2 ч.14 ст.30). 

Центральний органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, (Мінприроди) має прийняти: 
правила експлуатації для каскаду водосховищ комплексного призна-чення і порядок встановлення режимів роботи штучних водних об’єктів та водогосподарських систем (за погодженням із Мінінфраструктури, Міненерго, Мінрегіоном, Держрибагентством, ДСНС, НЗСУ, Держводагентством) (абз.4 підпункту «і» підпункту 2 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень). 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, має прийняти:
порядок здійснення керівництва діяльністю державних аварійно-рятувальних служб на внутрішніх водних шляхах здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту (ч.5 ст.59). 















Всього за Законом України «Про внутрішній водний транспорт» 
№ 1054-ІХ має бути  прийнятий 151 нормативно-правовий акт.

