Нормативно-правове забезпечення
2016

Підготовлено та супроводжувалось нормативно-правових
актів
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Указ Президента України від 02.07.2016 № 286 «Про символіку
Державної служби України з безпеки на транспорті», відповідно до
якого засновано емблему і прапор Укртрансбезпеки.
Постанови Кабінет Міністрів України
від 04.02.2016 № 98 «Про внесення змін до Положення про Державну
службу України з безпеки на транспорті», відповідно до якої
Положення про Укртрансбезпеку приведено у відповідність із актами
вищої юридичної сили, що надало змогу на законних підставах
здійснювати Укртрансбезпекою свої повноваження;
від 04.02.2016 № 100 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету
Міністрів України», відповідно до якої внесено зміни до низки актів
Уряду, які регулюють діяльність Укртрансбезпеки у частині зміни
назви органу;
від 04.02.2016 № 42 «Про внесення змін до пункту 2 постанов Кабінету
Міністрів України від 02.12.15 №1001» щодо збільшення терміну
застосування ліцензійних умов до міжнародних автомобільних
перевізників з двох до шести місяців;
від 23.08.2016 № 537 «Про внесення зміни до пункту 2 постанови
Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. № 1001» щодо
збільшення терміну застосування ліцензійних умов до міжнародних
автомобільних перевізників з шести до десяти місяців;
Накази Міністерства інфраструктури України
від 06.04.2016 № 135 «Про затвердження Форми та опису службового
посвідчення посадової особи Державної служби України з безпеки на
транспорті», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.04.2016
за № 658/28788,
від 26.04.2016 № 158 «Про внесення змін до Порядку визначення
мінімального складу екіпажу суден», зареєстрований в Мінюсті
24.05.2016 за № 763/28893 щодо розрахунку мінімального складу екіпажу
для суден, що здійснюють плавання на прибережних морських шляхах і
річкових внутрішніх водних шляхах України.
від 12.07.2016 № 235 «Про нагрудний знак посадової особи
Укртрансбезпеки», зареєстрований в Мін’юсті 03.08.2016 № 1075/29205
від 16.08.2016 № 278 «Про затвердження Змін до деяких наказів
Мінтрансу та Мінінфраструктури», зареєстрований в Мін’юсті
09.09.2016 № 1234/29364, зміни до 50 наказів
від 12.07.2016 № 235 «Про нагрудний знак посадової особи Державної
служби України з безпеки на транспорті», зареєстровано в Мінюсті
03.08.2016 №1075/29205;
наказ Мінінфраструктури від 14.09.2016 № 316 «Про внесення Змін до
наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 07.05.2010 року
№ 279», зареєстровано в Мінюсті 04.10.2016 за № 1312/29442.
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Проекти Законів України та Указу Президента України
«Про приєднання до Міжнародної конвенції про рятування, 1989 року»
«Про ратифікації Конвенції Міжнародної організації праці 2006 року про
працю в морському судноплавстві.»
«Про внесення змін до законодавчих актів України у зв’язку з
ратифікацією Конвенції 2006 року про працю на морському
судноплавстві»
Проект Указу Президента України «Про приєднання України до
Міжнародної конвенції про контроль над шкідливими
протиобростаючими системами на суднах»
«Про внесення змін до законодавчих актів щодо надання
адміністративних послуг у сфері морського та річкового транспорту»
Проекти постанови КМУ
«Питання здійснення державного контролю на автомобільного
транспорту» (внесення змін до постанови 1567)
«Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності у сфері автомобільного
транспорту»
«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від
30 серпня 2002 року « 1298»
щодо оплати праці працівників
Укртрансбезпеки
«Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та
небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних
перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом»
Проекти наказів Міністерства інфраструктури
«Про формений одяг та знаки розрізнення посадової особи
Укртрансбезпеки»
«Про затвердження уніфікованих форм актів щодо додержання вимог
ліцензування на автомобільному транспорті…»
«Про затвердження уніфікованих форм актів щодо додержання вимог
ліцензування на залізничному транспорті…»
«Про затвердження уніфікованих форм актів щодо додержання вимог
ліцензування на морському транспорті та річковому транспорті»
«Про затвердження уніфікованих форм актів щодо додержання вимог
законодавства суб’єктами господарювання на залізничному
транспорті…»
«Про затвердження уніфікованих форм актів щодо додержання вимог
законодавства суб’єктами господарювання на автомобільному
транспорті…»
«Про затвердження Порядку ведення обліку та здійснення аналізу
причин катастроф, аварій дорожньо-транспортних пригод та пожеж на
автомобільному та міському електричному транспорті (трамвай,
тролейбс)»
«Положення про класифікації транспортних подій на залізничному
транспорті»
«Про затвердження Порядку технічного розслідування катастроф,
аварій.. на залізничному транспорті»
«Про внесення змін до Положення про порядок розслідування і обліку
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аварій морських подій із суднами»
«Про внесення змін до Порядку видачі одноразових тимчасових дозволів
на захід до річкових портів України….»
«Про внесення змін до Правил плавання і лоцманського проведення
суден у північно-західній частині Чорного моря, Бузько-Дніпровськолиманському та Херсонському морському каналах»
Проект наказу Мінінфраструктури, МВС «Про затвердження Змін до
наказу Міністерства інфраструктури України, Міністерства внутрішніх
справ України від 19.09.2014 № 459/977»
«Про затвердження Змін до наказу Міністерства інфраструктури України
від 07 жовтня 2014 № 491»щодо дипломування моряків
Мінінфраструктури, МВС «Про затвердження Змін до наказу
Міністерства інфраструктури України, Міністерства внутрішніх справ
України від 19.09.2014 № 459/977»
Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства транспорту
України, Міністерства транспорту та зв’язку України та Міністерства
інфраструктури України» щодо зміни назви судна
«Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за
результатами проведення заходів державного нагляду (контролю)
центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну
політику з питань безпеки на морському та річковому транспорті.
«Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами
проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду
(контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог
законодавства у сфері міського електричного транспорту та форми
припису, щодо усунення порушень, виявлених під час проведення
планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) у
сфері міського електричного транспорту
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Закон України та Указ Президента України
«Про приєднання до Міжнародної конвенції про рятування, 1989 року»
від 21 квітня 2017 року № 112/2017 «Про приєднання України до
Міжнародної
конвенції
про
контроль
над
шкідливими
протиобростаючими системами на суднах»
Постанови Кабінет Міністрів України
від 04.07.2017 № 471 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету
Міністрів України» від 30 серпня 2002 року № 1298» щодо оплати праці
працівників Укртрансбезпеки
від 09.08.2017 № 603 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету
Міністрів України»» щодо змін до критеріїв перевірок у сфері
господарської діяльності щодо лібералізації державного нагляду та
контролю
Накази Міністерства інфраструктури України
від 22.12.2016 № 475 «Про затвердження уніфікованої форми акта,
складеного за результатами
проведення планової (позапланової)
перевірки додержання державним ліцензіатом вимог ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів,
небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним
транспортом»
від 27.12.2016 № 470 «Про затвердження уніфікованої форми акта,
складеного за результатами проведення планової (позапланової)
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перевірки додержання державним ліцензіатом вимог ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів,
небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним
транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів
автомобільним транспортом»
від 26.12.2017 № 477 «Про затвердження уніфікованої форми акта,
складеного за результатами планового (позапланового) заходу
державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом
господарювання вимог законодавства у сфері автомобільного
транспорту»
від 25.01.2017 № 16 «Про затвердження уніфікованої форми акта,
складеного за результатом проведення планової (позапланової) перевірки
та форм припису, розпорядження для здійснення заходів державного
контролю (нагляду) за дотриманням суб’єктами господарювання у сфері
залізничного транспорту вимог законодавства, норм і стандартів»
від 03.03.207 № 85 «Про визнання таким, що втратив чинність наказ
Мінінфраструктури від26.02.2017 № 1113»
від 03.032017 № 84 «Про затвердження порядку складання та подання
запитів на інформацію, розпорядником якої є Укртрансбезпека та форми
для подання таких запитів»
від 03.03.2017 № 93 «Про внесення змін до Порядку видачі одноразових
тимчасових дозволів на захіїд до річкових портів України суднами під
прапором держави, з якими не укладено міжнародних договорів про
судноплавство на внутрішніх водних шляхах»
від 06.04.2017 № 132 «Про затвердження Порядку відшкодування
фактичних витрат на копіювання або друг документів, що надаються за
запитом на інформацію, розпорядником якої є Укртрансбезпека та їх
Розміру»
від 20.04.2017 № 151 «Про затвердження порядку ведення обліку та
здійснення аналізу причин катастроф, аварій, дорожньо-транспортних
пригод та пожеж на автомобільному та міському електричному
транспорті»
від 03.07.2017 № 235 «Про затвердження Положення про класифікацію
транспортних подій на залізничному транспорті»
від 26.07.2017 №256 «Про затвердження Положення про формений одяг
та знаки розрізнення посадової особи Державної служби України з
безпеки на транспорті», зареєстрований в Міністерстві юстиції України
18 серпня 2017 року за № 1023/30891.
від 07.08.2017 № 264 «Про затвердження Форми та Порядку надання
Міністерством інфраструктури України погодження на проведення
позапланового заходу державного нагляду (контролю) Державній службі
України з безпеки на транспорті на підставі звернення фізичної особи
від 28.09.2017 № 332 «Про затвердження Змін до акта, складеного за
результатами проведення
планової (позапланової) перевірки за
дотриманням суб’єктами господарювання у сфері залізничного
транспорту вимог законодавства»
від 24.11.2017 № 405 «Про затвердження уніфікованої форми акта,
складеного за результатами проведення планового (позапланового)
заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом
господарювання вимог законодавства у сфері міського електричного
транспорту та форми припису, щодо усунення порушень, виявлених під
час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду
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(контролю) у сфері міського електричного транспорту
від 24.11.2017 № 406 «Про затвердження уніфікованої форми акта, що
складається за результатами проведення планового (позапланового)
заходу державного нагляду (контролю щодо додержання суб’єктом
господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з
перевезення пасажирів небезпечних вантажів та небезпечних відходів
річковим, морським транспортом, що підлягає ліцензуванню
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«Про ратифікації Конвенції Міжнародної організації праці 2006 року про
працю в морському судноплавстві.» направлено в Мінюст
«Про внесення змін до законодавчих актів України у зв’язку з
ратифікацією Конвенції 2006 року про працю на морському
судноплавстві» направлено в Мінюст
«Про внесення змін до законодавчих актів щодо надання
адміністративних послуг у сфері морського та річкового транспорту»
«Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення»
щодо посилення відповідальності на морському та річковому транспорті
Проекти постанов Кабінету Міністрів
«Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету
Міністрів України» щодо втрати чинності положень Укрморрічінспекції
та Укртрансінспекції
«Питання здійснення державного контролю на автомобільного
транспорту» (внесення змін до постанови 1567)
«Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності у сфері автомобільного
транспорту»
«Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та
небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних
перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом»
«Про внесення Змін Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та
небезпечних відходів морським та річковим транспортом»
Проекти наказів Міністерства інфраструктури
направлено
на
державну
реєстрацію
до
Мінюсту
наказ
Мінінфраструктури від 03.01.2018 № 2 «Про внесення змін до Правил
плавання і лоцманського проведення суден у північно-західній частині
Чорного моря, Бузько-Дніпровсько-лиманському та Херсонському
морському каналах» (зміни до наказу Мінінфраструктури № 655).
«Про затвердження змін до деяких наказів Міністерства транспорту
України, Міністерство транспорту та зв’язку України та Міністерства
інфраструктури України» (скасування печаток для юр осіб та фіз осібпідприємців)
«Про внесення змін до Положення про класифікацію, порядок
розслідування та обліку аварійних морських подій із суднами»;
Мінінфраструктури, МВС «Про затвердження Змін до наказу
Міністерства інфраструктури України, Міністерства внутрішніх справ
України від 19.09.2014 № 459/977»
Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства транспорту
України, Міністерства транспорту та зв’язку України та Міністерства
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інфраструктури України» щодо зміни назви судна
«Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за
результатами проведення заходів державного нагляду (контролю)
центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну
політику з питань безпеки на морському та річковому транспорті.

