Звіт щодо виконання
Плану діяльності Державної служби України
з безпеки на транспорті на 2020 рік

№ з/п

Зміст заходу

1

2

1.

Відповідальний
структурний
підрозділ

Строк
виконан
ня

Очікуваний
результат/Індикатор
виконання

Виконання

3
4
5
І. Заходи з реалізації державної політики з питань безпеки на наземному транспорті

Забезпечення надання
Мінінфраструктури
інформації про
надзвичайні події на
транспорті, відповідно
до Інструкції про
порядок надання
інформації в
Міністерстві
інфраструктури при
виникненні
надзвичайних ситуацій
у сфері транспорту,
дорожнього
господарства, туризму
та інфраструктури,
затвердженої наказом
Мінінфраструктури від
26.03.2012 № 186,
зареєстрованої в
Мін’юсті 11.04.2012 за
№ 541/20894, та інших
доручень

Управління
організації безпеки
та розслідування
аварій і подій на
наземному
транспорті,
територіальні органи
Укртрансбезпеки

Протягом
року

Забезпечено надання
Мінінфраструктури у
встановленому порядку
інформації про
надзвичайні події на
транспорті з метою
підвищення ефективності
та оперативності
інформаційного
забезпечення Міністерства
інфраструктури та
Кабінету Міністрів
України
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Виконано.
Забезпечується оперативне надання
інформації про дорожньо-транспортні
пригоди, аварійні події та пожежі на
автомобільному, міському електричному та
залізничному транспорті до
Мінінфраструктури в терміни, зазначені в
Інструкції про порядок надання інформації в
Міністерстві інфраструктури при виникненні
надзвичайних ситуацій у сфері транспорту,
дорожнього господарства, туризму та
інфраструктури, затвердженої наказом
Мінінфраструктури від 26.03.2012 № 186,
зареєстрованої в Мін’юсті 11.04.2012 за №
541/20894

2
Мінінфраструктури

2.

Організація
та
проведення комплексу
профілактичних
заходів
на
автомобільному
транспорті:
- «Автобус – 2020!»;
- «Увага! Серпень –
масові перевезення»;
- «Перевізник – зима»

Управління
організації безпеки
та розслідування
аварій і подій на
наземному
транспорті,
Управління
державного
контролю на
наземному
транспорті,
територіальні органи
Укртрансбезпеки

ІІ
квартал,
ІІІ
квартал,
ІV
квартал

Зменшення
кількості
дорожньо-транспортних
пригод та їх наслідків
шляхом організації та
проведення
комплексу
профілактичних заходів
на
автомобільному
транспорті:
- «Автобус – 2020!»;
- «Увага! Серпень –
масові перевезення»;
«Перевізник – зима»

Виконано.
У період з 15 червня по 15 липня 2020 року
організовано та спільно з територіальними
органами Укртрансбезпеки проведено
комплекс профілактичних заходів на
автомобільному транспорті «Автобус –
2020», дорученням від 10.08.2020 №
270/08/13-20 щодо проведення комплексу
профілактичних заходів «Увага! Серпень –
масові перевезення».
Спільно з мобільними групами працівників
територіальних підрозділів Міністерства
внутрішніх справ України, Національної
поліції України, Державної фіскальної
служби України, обласних, районних,
міських державних адміністрацій
проводяться рейдові перевірки.
Організовано проведення Комплексу
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3.

Участь в організації та
проведенні щорічного

Управління
організації безпеки

Травень,
листопад

Взято участь в організації
та проведенні щорічного

профілактичних заходів «Перевізник зима2020», у ході його проведення особлива увага
приділялася:
- обов’язковому проведенню передрейсових
медичних оглядів водіїв та передрейсових
технічних оглядів автобусів;
- обов’язковому зберіганню транспортних
засобів у спеціально пристосованих для цього
місцях;
- проведенню відповідних інструктажів з
водіями транспортних засобів щодо
використання ланцюгів проти ковзання під
час експлуатації транспортних засобів у
складних погодних умовах;
- додержанню перевізниками вимог
законодавства про автомобільний транспорт
у частині оформлення дозвільних документів
та інших нормативно-правових актів;
- технічному стану транспортних засобів,
особливо тих, що експлуатуються у гірській
місцевості, використанню зимових шин,
справності запасних виходів, відповідності
зовнішнього і внутрішнього спорядження
(екіпірування) транспортних засобів
встановленим вимогам, їх готовності до
роботи в зимовий період;
- виконанню автомобільними перевізниками,
водіями та пасажирами заходів, передбачених
в межах запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2
Виконано.
У період з 12 по 17 травня 2020 року та з 09

4
всеукраїнського Тижня
безпеки дорожнього
руху

та розслідування
аварій і подій на
наземному
транспорті,
Управління
державного
контролю на
наземному
транспорті,

4.

5.

Організація
проведення технічних
розслідувань та
розробка рекомендацій
попередження за
результатами
проведених
розслідувань
дорожньотранспортних пригод,
аварійних подій та
пожеж на наземному
транспорті
Супровід наказу
Мінінфраструктури
«Про внесення змін до
Порядку технічного
розслідування
дорожньотранспортних пригод,

територіальні органи
Укртрансбезпеки
Управління
організації безпеки
та розслідування
аварій і подій на
наземному
транспорті,

Протягом
року, за
фактом
настання
пригоди,
події,
аварії

територіальні органи
Укртрансбезпеки

Управління
організації безпеки
та розслідування
аварій і подій на
наземному
транспорті,

Протягом
року

всеукраїнського Тижня
безпеки дорожнього руху
з метою всебічної
обізнаності учасників
заходу для подальшого
зниження дорожньотранспортного
травматизму

по 15 листопада 2020 року Укртрансбезпека
долучилася до проведення «Всеукраїнського
тижня безпеки дорожнього руху», який у
цьому році відбувся в онлайн-режимі, взято
участь у відеозверненні з нагоди його
проведення. Також запрошено усіх громадян
долучитися до національного проєкту
«Безпечна країна», а дітей та молодь - взяти
участь у всеукраїнському конкурсі фото- та
відеоробіт

Організовано проведення
технічних розслідувань та
розроблено рекомендації
попередження за
результатами проведених
розслідувань дорожньотранспортних пригод,
аварійних подій та пожеж
на наземному транспорті з
метою попередження
стану аварійності на
автомобільному та
міському електричному
транспорті
Удосконалення системи
збору, аналізу та
використання
статистичних даних під
час проведення технічних
розслідувань дорожньотранспортних пригод,

Виконано.
За період з 01 січня 2020 року по 18 грудня
2020 року організовано проведення 375
технічних розслідувань дорожньотранспортних пригод на автомобільному та
міському електричному (трамвай, тролейбус)
транспорті, а також 30 транспортних подій на
залізничному транспорті, після завершення
яких розробляються рекомендації щодо
профілактичних заходів з підвищення рівня
безпеки руху

Виконується.
Станом на 18 грудня 2020 року проект наказу
Мінінфраструктури «Про затвердження Змін
до Порядку технічного розслідування
дорожньо-транспортних пригод, катастроф,
аварій на автомобільному та міському
електричному (трамвай, тролейбус)
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6.

катастроф, аварій на
автомобільному та
міському
електричному
(трамвай, тролейбус)
транспорті»,
затвердженого наказом
Мінінфраструктури від
23.06.2015 № 231,
зареєстрованого в
Мін’юсті 09.07.2015 за
№ 818/27263
Участь у проведенні
спільних комісійних
обстежень залізничних
переїздів з автобусним
рухом з
представниками
Національної поліції
України, Укравтодору,
організаторів
перевезень пасажирів
на автобусних
маршрутах загального
користування (органи
місцевого
самоврядування)
відповідних сполучень,
інших заінтересованих
органів та організацій

Управління
нормативноправового
забезпечення

Управління
організації безпеки
та розслідування
аварій і подій на
наземному
транспорті,
територіальні органи
Укртрансбезпеки

Протягом
року
(квітень,
травень)
(вересень,
жовтень)

катастроф, аварій на
автомобільному та
міському електричному
(трамвай, тролейбус)
транспорті

транспорті» Юридичним департаментом
Міністерства інфраструктури України
повторно повернуто на доопрацювання до
Директорату з безпеки на транспорті

Забезпечено участь у
проведенні спільних
комісійних обстежень
залізничних переїздів з
автобусним рухом з
представниками
Національної поліції
України, Укравтодору,
організаторів перевезень
пасажирів на автобусних
маршрутах загального
користування (органи
місцевого
самоврядування)
відповідних сполучень,
інших заінтересованих
органів та організацій з
метою підвищення рівня
безпеки руху на
наземному транспорті та
зниження ступеня
тяжкості наслідків

Виконується.
Відповідно до вимог Інструкції з
улаштування та експлуатації
залізничних переїздів, затвердженої наказом
Міністерства транспорту та зв’язку України
від 26 січня 2007 № 54, зареєстрованої у
Міністерстві юстиції України 22 лютого 2007
за № 162/13429 (зі змінами), за запрошенням
володільців залізничних переїздів, з квітня по
липень 2020 року (терміни були збільшені
через заходи, пов’язані з запобіганням
поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
(далі — COVID-19), із урахуванням
епідемічної ситуації в регіонах) було
обстежено 2335 залізничних переїздів з
автобусним рухом та за період вересень –
листопад 2020 року проведено обстеження
2323 залізничних переїздів (включаючи
залізничні переїзди інших суб’єктів
господарювання залізничного транспорту).
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дорожньо-транспортних
пригод для учасників
дорожнього руху

7.

8.

Участь в організації
проведення
підвищення
кваліфікації
інспекторського складу
Укртрансбезпеки з
питань безпеки та
здійснення заходів
державного нагляду
(контролю) на
наземному транспорті

Участь у розробці та
впровадженні
автоматизованого
ведення обліку
дорожньотранспортних пригод
за участю
автомобільного
транспорту, які
надають послуги з
перевезення пасажирів
та небезпечних

Управління
організації безпеки
та розслідування
аварій і подій на
наземному
транспорті,

Протягом
року

Управління
державного
контролю на
наземному
транспорті,
територіальні органи
Укртрансбезпеки
Управління
організації безпеки
та розслідування
аварій і подій на
наземному
транспорті

Протягом
року

Забезпечено участь в
організації проведення
підвищення кваліфікації
інспекторського складу
Укртрансбезпеки з питань
безпеки на наземному
транспорті з метою
підвищення рівня безпеки
руху на наземному
транспорті та зниження
ступеня тяжкості
наслідків дорожньотранспортних пригод для
учасників дорожнього
руху
Забезпечено участь у
розробці та впровадженні
автоматизованого ведення
обліку дорожньотранспортних пригод за
участю автомобільного
транспорту, які надають
послуги з перевезення
пасажирів та небезпечних
вантажів автомобільним
транспортом з метою
підвищення рівня безпеки

По виявленим недолікам та зауваженням
територіальними органами Укртрансбезпеки
направлені відповідні звернення щодо
усунення виявлених зауважень комісій або
питання опрацьовані на спільних нарадах з
обласними та районними державними
адміністраціями
Виконано.
Забезпечено участь в організації проведення
підвищення кваліфікації інспекторського
складу Укртрансбезпеки з питань безпеки на
наземному транспорті з метою підвищення
рівня безпеки руху на наземному транспорті
та зниження ступеня тяжкості наслідків
дорожньо-транспортних пригод для
учасників дорожнього руху

Не виконано.
Після запровадження Інструкції з
формування та використання обліку, порядку
ведення відомчих класифікаторів інформації,
форми спостережень та методики проведення
аналізу даних Укртрансбезпека приєднається
до ведення обліку дорожньо-транспортних
пригод
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вантажів
автомобільним
транспортом

руху на наземному
транспорті та зниження
ступеня тяжкості
наслідків дорожньотранспортних пригод для
учасників дорожнього
руху
ІІ. Заходи з реалізації державної політики з питань надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг у сфері
наземного транспорту
Контроль за
Департамент
Протягом Здійснено контроль за
Виконано.
надходженням коштів
надання
року
надходженням коштів до
Контроль за надходженням коштів до
до бюджету за
адміністративних
бюджету стосовно оплати бюджету за ліцензування наземного
ліцензування
послуг на наземному
суб’єктами звернення за
транспорту здійснюється відповідно до
1. наземного транспорту
транспорті
надання адміністративної доручення шляхом щомісячної звірки
(звірка з
послуги з видачі ліцензії,
територіальних органів Укртрансбезпеки з
Казначействами)
шляхом здійснення звірки Казначействами, а також відображається
з Казначействами
інформація про сплату в Електронному
кабінеті перевізника
Контроль за наявністю Департамент
Протягом Анулювання чинних
Виконується.
у Єдиному державному надання
року
ліцензій суб’єктам
Станом на 18.12.2020 анульовано 15 ліцензій
реєстрі юридичних
адміністративних
господарювання у разі
на підставі наявності у Єдиному державному
осіб, фізичних осібпослуг на наземному
відсутності у Єдиному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та
транспорті
державному реєстрі
підприємців та громадських формувань
громадських
юридичних осіб, фізичних відомостей про державну реєстрацію
формувань відомостей
осіб-підприємців та
припинення юридичної особи (державну
про державну
громадських формувань
реєстрацію припинення діяльності фізичної
2.
реєстрацію припинення
відомостей про державну
особи підприємця)
юридичної особи
реєстрацію припинення
(державну реєстрацію
юридичної особи
припинення
(державну реєстрацію
підприємницької
припинення
діяльності фізичної
підприємницької
особи-підприємця)
діяльності фізичної особипідприємця)
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3.

4.

Організація і
замовлення друку
бланків дозволів
України на виконання
міжнародних
автомобільних
перевезень

Департамент
надання
адміністративних
послуг на наземному
транспорті

ІV
квартал

Надруковано бланки
дозволів України на
виконання міжнародних
автомобільних перевезень
для проведення обміну з
іноземними країнами та
передано МІУ

Надання
адміністративних
послуг з видачі
дозволів на міжнародні
регулярні перевезення
пасажирів з
використанням
системи «Електронний
кабінет перевізника»
(ЕКП)

Департамент
надання
адміністративних
послуг на наземному
транспорті,

31 грудня

Забезпечено технічну
можливість подачі
перевізником документів
на отримання зазначеної
послуги через ЕКП, а
саме:
- листа-заявки;
- отримання рахунків;
- надсилання копії
документів
підтверджуючих оплату
адміністративної послуги

Відділ цифрової
трансформації та
інформаційнотехнічного
забезпечення

Виконано.
На виконання договору з Державним
підприємством «Поліграфічний комбінат
«Україна» № 96/ЦП-20 від 17 листопада 2020
року виготовлено 800000 дозволів на
міжнародні вантажні перевезення, 30000
дозволів на міжнародні нерегулярні
перевезення пасажирів квоти 2021 року для
проведення обміну з іноземними країнами та
передано Мінінфраструктури. Також
виготовлено 15000 дозволів на міжнародні
регулярні пасажирські перевезення, 6000
бланків витягів та 3000 дозволів на внутрішні
перевезення пасажирів
Виконано.
Відповідно до розміщеного на веб-порталі
Уповноваженого органу з питань закупівель
«PROZORRO» оголошення за №UA-2019-1107-001075-a від 07.11.2019 Укртрансбезпекою
було оголошено відкриті торги з публікацією
англійською мовою на закупівлю Єдиного
комплексу інформаційних систем Державної
служби України з безпеки на транспорті (код
за ДК 021:2015:48430000-1 – «Пакети
програмного забезпечення для управління
матеріально-технічними ресурсами»).
На підставі пункту сьомого статті 10 Закону
України «Про основні засади здійснення
державного фінансового контролю в Україні»
та висновку про результати моніторингу
закупівлі Державної аудиторської служби
України від 02 червня 2020 року № UA-M2020-05-08-000028 09 червня 2020 р.
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тендерним комітетом Державної служби з
безпеки на транспорті відмінено процедуру
відкритих торгів.
24.10.2020 оголошено відкриті торги
«Послуги з розробки програмного
забезпечення (Єдиний комплекс
інформаційних систем Державної служби
України з безпеки на транспорті), створення
підсистеми «Централізований облік дозволів
на міжнародні перевезення» та підсистеми
«Бронювання дозволів на міжнародні
перевезення»)». За результатами підписано
договір про закупівлю від 03.12.2020 № 178ЦА-ТЗ-12-2020 з ТОВ «СОФТЛАЙН ІТ».

5.

Ведення в
установленому
порядку переліку
суб’єктів
господарювання, що
здійснюють
установлення та
технічне
обслуговування
контрольних пристроїв
(тахографів) в
автомобільних
транспортних засобах, і
надання для
розміщення на
офіційному вебсайті

Департамент
надання
адміністративних
послуг на наземному
транспорті,
Відділ цифрової
трансформації та
інформаційнотехнічного
забезпечення

Протягом
року

У 2020 році станом на 23.12.2020 видано 8883
дозволи на міжнародні регулярні перевезення
пасажирів на суму 1 812 664,98 грн.
На офіційному вебсайті
Виконано.
Укртрансбезпеки
Здійснюється розміщення на офіційному
розміщено перелік
вебсайті Укртрансбезпеки Переліку суб’єктів
суб’єктів господарювання, господарювання, що здійснюють
що здійснюють
установлення та технічне обслуговування
установлення та технічне
контрольних пристроїв (тахографів) в
обслуговування
автомобільних транспортних засобах (далі –
контрольних пристроїв
Перелік).
(тахографів) в
Перелік оновлено станом на 03.12.2020.
автомобільних
транспортних засобах
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6.

7.

8.

Укртрансбезпеки
відповідної інформації
Друк та видача
дозволів на міжміські і
приміські автобусні
маршрути, що
виходять за межі
території області
(міжобласний
маршрут)

Оновлення мережі
міжміських і
приміських автобусних
маршрутів загального
користування, що
виходять за межі
території області
(міжобласних
маршрутів)
Доповнення системи
«Електронний кабінет
перевізника» новим
функціоналом для
автомобільних
перевізників під
назвою «Інформація
для розподілу дозволів

Департамент
надання
адміністративних
послуг на наземному
транспорті,

Протягом
року

Надруковано та видано
дозволи перевізникам на
міжміські і приміські
автобусні маршрути, що
виходять за межі території
області (міжобласний
маршрут) на виконання
вимог Закону України
«Про адміністративні
послуги»

Протягом
року

На офіційному вебсайті
Укртрансбезпеки
оприлюднено оновлену
мережу міжміських і
приміських автобусних
маршрутів загального
користування, що
виходять за межі території
області (міжобласних
маршрутів)

ІV
квартал

Доповнено систему
«Електронний кабінет
перевізника» новим
функціоналом для
автомобільних
перевізників під назвою
«Інформація для
розподілу дозволів

Відділ захисту
інформації та
інформаційнотехнічного
забезпечення

Департамент
надання
адміністративних
послуг на наземному
транспорті,
Відділ цифрової
трансформації та
інформаційнотехнічного
забезпечення
Департамент
надання
адміністративних
послуг на наземному
транспорті
Відділ цифрової
трансформації та

Виконано.
Видача дозволів на міжміські і приміські
автобусні маршрути, що виходить за межі
території області (міжобласний маршрут),
здійснюється Укртрансбезпекою вчасно,
відповідно до норм законодавства.
У 2020 році станом на 23.12.2020
надруковано 1122 дозволів на перевезення
пасажирів на міжобласному автобусному
маршруті загального користування і 1848
витягів з дозволу та видано перевізникам 975
дозволів і 1638 витягів з дозволу на загальну
суму 370 821,75 грн
Виконано.
Мережу міжміських і приміських автобусних
маршрутів загального користування, що
виходять за межі території області
(міжобласних маршрутів) розміщено на
офіційному вебсайті Укртрансбезпеки.
Інформація оновлена станом на 18.12.2020

Виконується
Відповідно
до
Порядку
залучення,
використання та моніторингу міжнародної
технічної допомоги, що затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від
15 лютого 2002 р. № 153 «Про створення
єдиної системи залучення, використання та
моніторингу
міжнародної
технічної
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9.

ЄКМТ»

інформаційнотехнічного
забезпечення

Використання системи
«Електронний кабінет
перевізника» для
проведення конкурсу з
розподілу дозволів
Європейської
Конференції Міністрів
Транспорту

Департамент
надання
адміністративних
послуг на наземному
транспорті,
Відділ цифрової
трансформації та
інформаційнотехнічного
забезпечення

ЄКМТ» з метою
здійснення аналізу
ефективності
використання дозволів
ЄКМТ згідно з
відомостями (відривні
листи бортових журналів
ЄКМТ), самостійно
внесеними перевізниками
до ЕКП.

ІV
квартал

допомоги», Державна служба України з
безпеки на транспорті перебуває в переліку
реципієнтів проєкту міжнародної технічної
допомоги «Прозорість та підзвітність у
державному
управлінні
та
послугах
(TAPAS)».
Станом
на
23.12.2020
розробляється деталізація опису результату
щодо доопрацювання в ЕКП функції подачі
анкет на участь у конкурсу з розподілу
дозволів ЄКМТ та проведення конкурсу з
розподілу дозволів ЄКМТ у рамках реалізації
проєкту на підставі малого гранту з проєктом
міжнародної технічної допомоги «Прозорість
та підзвітність у державному управлінні та
послугах (TAPAS)» "Удосконалення роботи
системи "Електронний кабінет перевізника"
(ЕКП)".
Забезпечено можливість
Виконується.
використання системи
Відповідно
до
Порядку
залучення,
«Електронний кабінет
використання та моніторингу міжнародної
перевізника» для
технічної допомоги, що затверджений
проведення конкурсу з
постановою Кабінету Міністрів України
розподілу дозволів
від 15.02.2002 р. № 153 «Про створення
Європейської Конференції єдиної системи залучення, використання та
Міністрів Транспорту
моніторингу
міжнародної
технічної
(ЄКМТ)
допомоги», Державна служба України з
безпеки на транспорті перебуває в переліку
реципієнтів проєкту міжнародної технічної
допомоги «Прозорість та підзвітність у
державному
управлінні
та
послугах
(TAPAS)»
Станом
на
23.12.2020
розробляється деталізація опису результату
щодо доопрацювання в ЕКП функції подачі
анкет на участь у конкурсу з розподілу
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дозволів ЄКМТ та проведення конкурсу з
розподілу дозволів ЄКМТ у рамках реалізації
проєкту на підставі малого гранту з проєктом
міжнародної технічної допомоги «Прозорість
та підзвітність у державному управлінні та
послугах (TAPAS)» "Удосконалення роботи
системи "Електронний кабінет перевізника"
(ЕКП)"
ІІІ. Заходи з реалізації державної політики з питань державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті

1.

2.

Забезпечити виконання
комплексних планових
заходів державного
нагляду (контролю) у
сфері автомобільного,
міського електричного,
залізничного
транспорту та
ліцензійних вимог на
2020 рік, затверджених
наказом Державної
регуляторної служби
України «Про
затвердження Плану
здійснення
комплексних заходів
державного нагляду
(контролю) на 2020
рік» від 15.11.2019
№196
Здійснення заходів
державного нагляду
(контролю) щодо
суб’єктів
господарювання з

Управління
державного
контролю на
наземному
транспорті,

Протягом
року

Здійснено контроль за
додержанням суб’єктами
господарювання умов
провадження
господарської діяльності з
надання послуг з
перевезення з метою
виконання комплексних
планових заходів
державного нагляду
(контролю) у сфері
автомобільного, міського
електричного,
залізничного транспорту
та ліцензійних вимог на
2020 рік

Не виконано.
Відповідно до підпункту 4 пункту 2
Прикінцевих положень Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
України, спрямованих на запобігання
виникненню і поширенню коронавірусної
хвороби (Covid-19)», прийнятого Верховною
Радою України 17 березня 2020 року,
установлено, що на період встановлення
карантину або обмежувальних заходів,
пов’язаних із поширенням коронавірусної
хвороби (COVID-19), забороняється
проведення органами державного нагляду
(контролю) планових заходів із здійснення
державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності

Протягом
року

Здійснено заходи
державного нагляду
(контролю) щодо 300
суб’єктів господарювання
з високим рівнем ризику

Не виконано.
Відповідно до підпункту 4 пункту 2
Прикінцевих положень Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
України, спрямованих на запобігання

територіальні органи
Укртрансбезпеки

Управління
державного
контролю на
наземному
транспорті,
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високим степенем
ризику

3.

4.

територіальні органи
Укртрансбезпеки

Забезпечення
проведення заходів
державного нагляду
(контролю) на
автомобільному
транспорті спільно з
представниками
правоохоронних
органів

Управління
державного
контролю на
наземному
транспорті,

Здійснення габаритновагового контролю за
проїздом
великовагових та/або
великогабаритних
транспортних засобів
автомобільними
дорогами загального
користування, у тому
числі на напрямках, що
ведуть до морських
торговельних портів

Управління
державного
контролю на
наземному
транспорті,

Протягом
року

територіальні органи
Укртрансбезпеки

територіальні органи
Укртрансбезпеки

Протягом
року

Забезпечено проведення
заходів державного
нагляду (контролю) на
автомобільному
транспорті спільно з
представниками
правоохоронних органів з
метою підвищення якості
та безпеки перевезень
автомобільним
транспортом
Забезпечено здійснення
габаритно-вагового
контролю за проїздом
великовагових та/або
великогабаритних
транспортних засобів
автомобільними дорогами
загального користування з
метою дотримання
вантажними
перевізниками вагових
обмежень

виникненню і поширенню коронавірусної
хвороби (Covid-19)», прийнятого Верховною
Радою України 17 березня 2020 року,
установлено, що на період встановлення
карантину або обмежувальних заходів,
пов’язаних із поширенням коронавірусної
хвороби (COVID-19), забороняється
проведення органами державного нагляду
(контролю) планових заходів із здійснення
державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності
Виконано.
Забезпечено проведення заходів державного
нагляду (контролю) на автомобільному
транспорті спільно з представниками
правоохоронних органів

Виконано.
Забезпечено здійснення габаритно-вагового
контролю, а також долучено представників
правоохоронних органів
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5.

Розробка сервісу
електронного
оформлення заходів
державного нагляду
(контролю) у сфері
автомобільного
транспорту в
електронному форматі
(«Електронний
протокол»)

Управління
державного
контролю на
наземному
транспорті,

Протягом
року

Розроблено сервіс
електронного оформлення
заходів державного
нагляду (контролю) у
сфері автомобільного
транспорту в
електронному форматі
(«Електронний протокол»)
з метою підвищення
прозорості процедури
оформлення результатів
заходів державного
нагляду (контролю) у
сфері автомобільного
транспорту

Не виконано.
У зв’язку з відсутністю фінансування заходи
щодо розроблення сервісу електронного
оформлення заходів державного нагляду
(контролю) у сфері автомобільного
транспорту в електронному форматі
(«Електронний протокол») не вживалися

Протягом
року

Здійснено контроль за
забезпеченням безпеки
пасажирських перевезень
на автомобільному
транспорті у літній період,
у тому числі дітей під час
перевезення до місць
оздоровлення та
відпочинку та у
зворотному напрямку, під
час екскурсій, а також
проведення додаткового
інструктажу з
працівниками
транспортної галузі щодо
безпечного перевезення
дітей з метою підвищення
рівня безпеки руху на

Виконано.
Забезпечено проведення заходів державного
нагляду (контролю) на автомобільному
транспорті, а також залучено до спільних
заходів представників правоохоронних
органів

Відділ цифрової
трансформації та
інформаційнотехнічного
забезпечення
територіальні органи
Укртрансбезпеки

6.

Контроль за
забезпеченням безпеки
пасажирських
перевезень на
автомобільному
транспорті у літній
період, у тому числі
дітей під час
перевезення до місць
оздоровлення та
відпочинку та у
зворотному напрямку,
під час екскурсій, а
також проведення
додаткового
інструктажу з
працівниками
транспортної галузі

Управління
державного
контролю на
наземному
транспорті,
територіальні органи
Укртрансбезпеки
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щодо безпечного
перевезення дітей
Організація роботи
щодо здійснення
позапланових заходів
державного нагляду
(контролю) щодо
перевірок виконання
суб’єктами
господарювання вимог
розпорядчих
документів, складених
за результатами
проведених планових
та позапланових
перевірок у 2018-2019
роках
7.

наземному транспорті
Управління
державного
контролю на
наземному
транспорті,
територіальні органи
Укртрансбезпеки

Протягом
року

Організовано роботу щодо
здійснення позапланових
заходів державного
нагляду (контролю) щодо
перевірок виконання
суб’єктами
господарювання вимог
розпорядчих документів,
складених за результатами
проведених планових та
позапланових перевірок у
2018-2019 роках з метою
здійснення контролю за
додержанням суб’єктами
господарювання умов
провадження
господарської діяльності з
надання послуг з
перевезення

Виконано.
В умовах заходів направлених на запобігання
виникненню і поширенню коронавірусної
хвороби (COVID-19)
позапланові заходи
державного
нагляду
(контролю)
не
проводилися.
Державна служба України з безпеки на
транспорті на виконання листа Секретаріату
Кабінету Міністрів від 02 вересня 2020 року
№ 3226/0/3-20 щодо дотримання суб’єктами
господарювання
та
населенням
запроваджених протиепідемічних заходів з
урахуванням рішення Уряду від 19 червня
2020 року (витяг з протоколу № 46 розділ 3) в
межах компетенції повідомляє.
З метою запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби
COVID-19,
спричиненої
коронавірусом
SARS-CoV-2, керівникам територіальних
органів Укртрансбезпеки надано доручення т.
в. о. Голови Укртрансбезпеки Микити
Лагуніна від 19 серпня 2020 року
№279/03/13-20,
стосовно
посилення
контролю за дотриманням протиепідемічних
заходів під час перевезення пасажирів
автомобільним транспортом.
За результатами здійснених заходів у період з
19 серпня по 23 грудня 2020 року було
перевірено 44762 транспортних засобів,
виявлено та направлено компетентним
органам у цій сфері інформацію про такі
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Здійснення заходів
державного ринкового
нагляду, у межах
компетенції
8.

Управління
державного
контролю на
наземному
транспорті,

Протягом
року

територіальні органи
Укртрансбезпеки

9.

Здійснення перегляду
нормативно-правових
актів з питань, що
стосуються діяльності
Укртрансбезпеки, у

Управління
державного
контролю на
наземному

Протягом
року

Здійснено заходи
державного ринкового
нагляду, у межах
компетенції, з метою з
метою забезпечення
відповідності продукції
встановленим вимогам, а
також забезпечення
відсутності загроз
суспільним інтересам
Здійснено перегляд
нормативно-правових
актів з питань, що
стосуються діяльності
Укртрансбезпеки, у

порушення:
- перебування в громадському транспорті без
вдягнутих засобів індивідуального захисту,
зокрема респіраторів або захисних масок, 711
випадків;
- здійснення регулярних та нерегулярних
перевезень
пасажирів
автомобільним
транспортом у кількості більшій, ніж
кількість місць для сидіння, що передбачена
технічною характеристикою транспортного
засобу, 340 випадків;
- перевезення пасажирів автомобільним
транспортом по території України, на якій
установлено «червоний» рівень епідемічної
небезпеки, 33 випадки (Чернівецька та
Чернігівська області);
- не проводиться санітарна обробка
транспортних засобів перед виїздом на
маршрут, 365 випадки
Виконано.
09.09.2020 № 815 прийнято постанову
Кабінету Міністрів України «Про внесення
змін до деяких постанов Кабінету Міністрів
України у сфері державного ринкового
нагляду»

Виконано.
Здійснено перегляд нормативно-правових
актів з питань, що стосуються діяльності
Укртрансбезпеки, у частині, що стосується
здійснення державного нагляду (контролю)
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9.1.

9.2.

частині, що стосується
здійснення державного
нагляду (контролю) з
метою їх
вдосконалення,
приведення у
відповідність із
законодавством
України та
міжнародними актами,
у тому числі:
затвердження
Критеріїв, за якими
оцінюється ступінь
ризику від
провадження
господарської
діяльності у сфері
автомобільного
транспорту та
визначається
періодичність
проведення планових
заходів державного
нагляду (контролю)
Державною службою
України з безпеки на
транспорті;
супроводження
відповідних проєктів
актів про затвердження
Уніфікованих форм
актів, що складаються
за результатами

частині, що стосується
здійснення державного
нагляду (контролю) та
надано пропозиції щодо їх
удосконалення

та надано пропозиції щодо їх удосконалення

І квартал

Встановлення єдиних
критеріїв, за якими
оцінюється ступінь ризику
від провадження
господарської діяльності у
сферах автомобільного,
міського електричного,
залізничного транспорту
та контролю ліцензійних
умов, на підставі яких
визначатиметься
періодичність здійснення
планових заходів
державного нагляду
(контролю)
Укртрансбезпекою

Виконано.
Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності у
сфері
автомобільного
транспорту
та
визначається
періодичність
проведення
планових заходів державного нагляду
(контролю) Державною службою з безпеки на
транспорті,
затверджено
постановою
Кабінету Міністрів України від 15 січня 2020
року № 7

Протягом
І-ІІ
кварталів

Удосконалення процедури
проведення заходів
державного нагляду
(контролю) у сферах
автомобільного, міського
електричного,

Виконується.

транспорті,
Управління
нормативноправового
забезпечення

Управління
державного
контролю на
наземному
транспорті,
Управління
нормативноправового
забезпечення

Управління
державного
контролю на
наземному
транспорті,

1. Наказ Мінінфраструктури від 06 січня 2020
року № 6 «Про затвердження уніфікованої
форми акта, що складається за результатами
проведення
планового
(позапланового)
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проведення планових
(позапланових) заходів
державного нагляду
(контролю) щодо
дотримання суб’єктом
господарювання вимог
законодавства у сферах
автомобільного,
міського електричного,
залізничного
транспорту та
контролю ліцензійних
умов Державною
службою України з
безпеки на транспорті;

Управління
нормативноправового
забезпечення

залізничного транспорту
та контролю ліцензійних
умов з урахуванням вимог
законодавства

заходу державного нагляду (контролю) за
додержанням
ліцензіатом
вимог
законодавства
у
сфері
провадження
господарської діяльності з перевезення
пасажирів,
небезпечних
вантажів
та
небезпечних
відходів
автомобільним
транспортом,
міжнародних
перевезень
пасажирів та вантажів автомобільним
транспортом, та форми розпорядження щодо
усунення
виявлених
порушень»,
зареєстровано в Мін’юсті 24 січня 2020 року
за № 72/34355;
2. Наказ Мінінфраструктури від 21 січня
2020 року № 15 «Про затвердження
уніфікованої форми акта, що складається за
результатами
проведення
планового
(позапланового) заходу державного нагляду
(контролю) за додержанням ліцензіатом
вимог законодавства у сфері провадження
господарської діяльності з перевезення
пасажирів,
небезпечних
вантажів
та
небезпечних
відходів
залізничним
транспортом, та форми розпорядження щодо
усунення
виявлених
порушень»,
зареєстровано в Мін’юсті 27 березня 2020
року за № 312/34595;
3. Наказ Мінінфраструктури від 22 червня
2020 року № 365 «Про затвердження
уніфікованої форми акта, що складається за
результатами
проведення
планового
(позапланового) заходу державного нагляду
(контролю) щодо дотримання суб’єктом
господарювання вимог законодавства, норм і
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стандартів у сфері залізничного транспорту,
та форми припису щодо усунення порушень,
виявлених під час проведення планового
(позапланового) заходу державного нагляду
(контролю) щодо дотримання суб’єктом
господарювання вимог законодавства, норм і
стандартів у сфері залізничного транспорту»,
зареєстровано в Мін’юсті 21 серпня 2020
року за № 813/350964.
4.
Проєкт
наказу
Мінінфраструктури
«Про затвердження уніфікованої форми акта,
складеного за результатами проведення
планового
(позапланового)
заходу
державного нагляду (контролю) щодо
додержання суб’єктом господарювання вимог
законодавства, норм і стандартів у сфері
міського електричного транспорту (трамвай,
тролейбус) та форми припису щодо усунення
порушень, виявлених під час проведення
планового
(позапланового)
заходу
державного нагляду (контролю) щодо
додержання суб’єктом господарювання вимог
законодавства, норм і стандартів у сфері
міського електричного транспорту (трамвай,
тролейбус)» погоджено із заінтересованими
органами та готується для подання на
державну реєстрацію до Мін’юсту ;
5. Проєкт наказу Мінінфраструктури «Про
затвердження уніфікованої форми акта,
складеного за результатами проведення
планового
(позапланового)
заходу
державного нагляду (контролю) щодо
дотримання суб’єктом господарювання вимог
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законодавства у сфері автомобільного
транспорту, та форми припису щодо
усунення порушень законодавства про
автомобільний транспорт, виявлених під час
проведення
планового
(позапланового)
заходу державного нагляду (контролю), а
також
постанови
про
застосування
адміністративно-господарського штрафу за
порушення законодавства про автомобільний
транспорт», повернуто Мінінфраструктури
на доопрацювання

9.3.

надання пропозицій
щодо удосконалення
Порядку здійснення
габаритно-вагового
контролю та
справляння плати за
проїзд автомобільними
дорогами загального
користування
транспортних засобів
та інших самохідних
машин і механізмів,
вагові та/або габаритні
параметри яких
перевищують
нормативні;

Управління
державного
контролю на
наземному
транспорті,
Управління
нормативноправового
забезпечення,
керівники
заінтересованих
структурних
підрозділів

Протягом
року

Підвищення ефективності
державного контролю за
дотриманням габаритновагових обмежень
вантажними
перевізниками

Виконується.
Верховною Радою України 25.06.2020
зареєстровано два законопроєкти, які
регулюють питання здійснення габаритновагового контролю та справляння плати за
проїзд автомобільними дорогами загального
користування транспортних засобів та інших
самохідних машин і механізмів, вагові та/або
габаритні параметри яких перевищують
нормативні, а саме: проєкти законів України
«Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо
окремих питань здійснення габаритновагового контролю» (реєстр. № 3743) та «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо окремих питань здійснення
габаритно-вагового контролю» (реєстр.
№ 3742).
Після прийняття зазначених законопроєктів
будуть підготовлені відповідні зміни до
нормативно-правових актів щодо
ефективності державного контролю за
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9.4.

9.5.

надання пропозицій
щодо внесення змін до
наказу Міністерства
інфраструктури
України від 07 червня
2010 р. № 340 «Про
затвердження
Положення про
робочий час і час
відпочинку водіїв
колісних транспортних
засобів»

Управління
державного
контролю на
наземному
транспорті,

супроводження
проєкту постанови
Кабінету Міністрів
України «Про
затвердження Порядку
здійснення реєстрації
та ведення обліку
трамвайних вагонів і
тролейбусів, внесення
змін у додаток 2 до

Управління
державного
контролю на
наземному
транспорті,

Протягом
року

Організація безпечної
праці та ефективного
контролю за роботою
водіїв колісних
транспортних засобів

Протягом
року

Врегулювання питання
здійснення реєстрації та
ведення обліку
трамвайних вагонів і
тролейбусів

Управління
нормативноправового
забезпечення

Управління
нормативноправового
забезпечення

дотриманням габаритно-вагових параметрів
вантажними перевізниками.
Крім того, на сьогоднішній день з метою
продовження до кінця 2021 року заходів з
недопущення руйнування автомобільних
доріг Укртрансбезпекою розроблено проєкт
розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про заходи з недопущення руйнування
автомобільних доріг», який листом від
31.12.2020 № 2535/7.1/14-20 надіслано на
погодження до Мінінфраструктури
Виконано.
Листом від 16 квітня 2020 року № 3496/03/1520 надано Мінінфраструктури пропозицій
щодо внесення змін до наказу Міністерства
інфраструктури України від 07 червня 2010 р.
№ 340 «Про затвердження Положення про
робочий час і час відпочинку водіїв колісних
транспортних засобів»

Виконується.
Проєкт постанови Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Порядку
здійснення реєстрації та ведення обліку
трамвайних вагонів і тролейбусів, внесення
змін у додаток 2 до постанови Кабінету
Міністрів України від 31 січня 1992 року
№ 47 і пункту 5 Положення про Державну
службу України з безпеки на транспорті»,
проходить погодження відповідно до
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постанови Кабінету
Міністрів України від
31 січня 1992 р. № 47 і
пункту 5 Положення
про Державну службу
України з безпеки на
транспорті»

9.6.

9.7.

Регламенту Кабінету Міністрів України,
затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 18.07.2007 № 950

супроводження
проєкту постанови
Кабінету Міністрів
України «Про
затвердження Порядку
проведення
обов’язкового
технічного контролю
пасажирських
(спеціальних)
трамвайних вагонів і
тролейбусів, внесення
змін до пункту 5
Положення про
Державну службу
України з безпеки на
транспорті»

Управління
державного
контролю на
наземному
транспорті,

супроводження
проєкту
розпорядження
Кабінету Міністрів
України «Про передачу
цілісного майнового
комплексу державного
підприємства
«Київська державна

Управління
державного
контролю на
наземному
транспорті,

Протягом
року

Урегулювання питання
проведення обов’язкового
технічного контролю
пасажирських
(спеціальних) трамвайних
вагонів, тролейбусів,
згідно з вимогами
законодавства за єдиними
нормативами

Виконується.
Проєкт постанови Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Порядку
проведення обов’язкового технічного
контролю пасажирських (спеціальних)
трамвайних вагонів і тролейбусів, внесення
змін до пункту 5 Положення про Державну
службу України з безпеки на транспорті»,
проходить погодження відповідно до
Регламенту Кабінету Міністрів України,
затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 18.07.2007 № 950

Протягом
року

Прийнято розпорядження
Кабінету Міністрів
України «Про передачу
цілісного майнового
комплексу державного
підприємства «Київська
державна регіональна
технічна інспекція
міського

Виконується.
Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів
України «Про передачу цілісного майнового
комплексу державного підприємства
«Київська державна регіональна технічна
інспекція міського електротранспорту» до
сфери управління Державної служби України
з безпеки на транспорті», проходить
погодження відповідно до Регламенту

Управління
нормативноправового
забезпечення

Управління
нормативноправового
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10.

регіональна технічна
інспекція міського
електротранспорту» до
сфери управління
Державної служби
України з безпеки на
транспорті»

забезпечення

Участь, у межах
компетенції, у
запровадженні в
експериментальному
режимі електронної
товарно-транспортної
накладної

Управління
державного
контролю на
наземному
транспорті,

електротранспорту» до
Кабінету Міністрів України, затвердженого
сфери управління
постановою Кабінету Міністрів України від
Державної служби
18.07.2007 № 950.
України з безпеки на
транспорті» та здійснено
передачу цілісного
майнового комплексу
державного підприємства
до сфери управління
Державної служби
України з безпеки на
транспорті для здійснення
відомчої реєстрації та
обліку трамвайних вагонів
і тролейбусів, а також
проведення їх
обов’язкового технічного
контролю
Протягом
року

керівники
заінтересованих
структурних
підрозділів

Забезпечено участь, у
межах компетенції, у
запровадженні в
експериментальному
режимі електронної
товарно-транспортної
накладної з метою
удосконалення системи
обліку та використання
товарно-транспортних
накладних

Виконано.
У межах компетенції забезпечено участь у
запровадженні в експериментальному режимі
електронної товарно-транспортної накладної

ІV. Фінансово-економічне забезпечення
1.

Складання та подання

Фінансово-

І-ІV

Складено та подано

Виконано.
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2.

3.

4.

фінансової та
бюджетної звітності,
державної
статистичної, зведеної
та іншої звітності в
порядку,
встановленому
законодавством

економічне
управління

квартал

фінансову та бюджетну
звітність, державну
статистичну, зведену та
іншу звітність в порядку,
встановленому
законодавством порядку

Складено та подано фінансову та бюджетну
звітність, державну статистичну, зведену та
іншу звітність в порядку, встановленому
законодавством порядку

Складання кошторису
Укртрансбезпеки на
2020 рік, внесення змін
до нього (в разі
потреби) та подання на
погодження до
Міністерства фінансів
України

Фінансовоекономічне
управління

I квартал,
протягом
року

Складено кошторис
Укртрансбезпеки на 2020
рік, внесено зміни до
нього (в разі потреби) та
забезпечено подання на
погодження до
Міністерства фінансів
України

Виконано.
Складено кошторис Укртрансбезпеки на 2020
рік, внесено зміни до нього та забезпечено
подання на погодження до Міністерства
фінансів України

Складання штатного
розпису
Укртрансбезпеки на
2020 рік,
внесення змін до нього
(в разі потреби) та
подання на
затвердження до
Міністерства фінансів
України

Фінансовоекономічне
управління

I квартал,
протягом
року

Складено штатний розпис
Укртрансбезпеки на 2020
рік , внесено зміни до
нього (в разі потреби) та
забезпечено подання на
затвердження до
Міністерства фінансів
України

Виконано.
Складено штатний розпис Укртрансбезпеки
на 2020 рік , внесено зміни до нього та
забезпечено подання на затвердження до
Міністерства фінансів України

Підготовка проєкту
Фінансовопаспорта бюджетної
економічне
програми на 2020 рік за управління
КПКВК 3109010
«Здійснення
державного контролю з

I квартал,
протягом
року

Підготовлено проєкт
паспорта бюджетної
програми на 2020 рік за
КПКВК 3109010
«Здійснення державного
контролю з питань

Виконано.
Підготовлено проєкт паспорта бюджетної
програми на 2020 рік за КПКВК 3109010
«Здійснення державного контролю з питань
безпеки на транспорті», внесено зміни до
нього та подано головному розпоряднику
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питань безпеки на
транспорті» (внесення
змін до нього) та
подання головному
розпоряднику
бюджетних коштів

5.

6.

безпеки на транспорті»,
внесено зміни до нього (в
разі потреби) та подано
головному розпоряднику
бюджетних коштів

бюджетних коштів

Підготовка Звіту про
Фінансововиконання паспорта
економічне
бюджетної програми
управління
станом на 1 січня 2020
року за КПКВК
3109010 «Здійснення
державного контролю з
питань безпеки на
транспорті» та подання
головному
розпоряднику
бюджетних коштів

У
терміни,
визначені
наказом
МФУ від
29.12.200
2 №1098
«Про
паспорти
бюджетни
х
програм»
(із
змінами)

Сформовано Звіт про
виконання паспорта
бюджетної програми
станом на 1 січня 2020
року за КПКВК 3109010
«Здійснення державного
контролю з питань
безпеки на транспорті» та
подано головному
розпоряднику бюджетних
коштів

Виконано.
Сформовано Звіт про виконання паспорта
бюджетної програми станом на 1 січня 2020
року за КПКВК 3109010 «Здійснення
державного контролю з питань безпеки на
транспорті» та подано головному
розпоряднику бюджетних коштів

Розробка проєкту
нормативного акту
Кабінету Міністрів
України щодо
збільшення граничної
чисельності
працівників
Укртрансбезпеки

I квартал

Підготовлено та подано до
Міністерства
інфраструктури України
проєкт постанови
Кабінету Міністрів
України «Про внесення
зміни у додаток 1 до
постанови Кабінету
Міністрів України від 5
квітня 2014 р. № 85

Виконано.
Підготовлено та подано до Міністерства
інфраструктури України проєкт постанови
Кабінету Міністрів України «Про внесення
зміни у додаток 1 до постанови Кабінету
Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85

Фінансовоекономічне
управління

V. Нормативно-правове забезпечення
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1.

2.

Забезпечення захисту
прав та законних
інтересів
Укртрансбезпеки в
судах загальної
юрисдикції

Управління
нормативноправового
забезпечення

Протягом
року

Забезпечено захист прав
та законних інтересів
Укртрансбезпеки в судах
загальної юрисдикції

Спрямування та
координація правової
роботи
Укртрансбезпеки

Управління
нормативноправового
забезпечення

Протягом
року

Забезпечено спрямування
та координацію правової
роботи Укртрансбезпеки

Виконано.
Прийнято участь у 222 судових засіданнях, у
т.ч. в режимі відеоконференції.
Подано апеляцій: 17
Подано касацій: 4
Подано клопотань: 150
Подано пояснень: 23
Подано заяв по суті (відзивів): 68
Подано позовних заяв: 2
Виконано.
Забезпечено надання правової допомоги
структурним підрозділам Укртрансбезпеки у
виконанні покладених на них завдань та
функцій.
Забезпечено
надання консультацій
та
інформації на запити структурних підрозділів
з питань, що стосуються компетенції відділу,
в тому числі у вигляді роз’яснень.
Забезпечено супроводження, розгляд та
опрацювання запитів про доступ до публічної
інформації,
звернення
громадян,
адвокатських запитів, звернень та запитів
народних депутатів, запитів про надання
інформації, вимог та листів контролюючих
органів та правоохоронних органів.
У межах компетенції, взято участь у
створених в Укртрансбезпеці робочих групах
та комісіях, тендерному комітету.
У межах компетенції здійснено аналіз
матеріалів, що надійшли від правоохоронних
і контролюючих органів, в тому числі
Антимонопольного комітету, Національного
агентства з питань державної служби тощо.
Здійснено моніторинг та аналіз стану
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Участь у розробленні
та супроводженні
проєктів нормативноправових актів

Управління
нормативноправового
забезпечення,
структурні
підрозділи
Укртрансбезпеки

3.

Протягом
року

Прийняття нормативноправових актів

загально-правової роботи в Укртрансбезпеці
та її територіальних органах
Виконано.
Управлінням розроблено наступні проєкти
нормативно-правових актів:
проєкт Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо
стягнення плати за проїзд автомобільними
дорогами загального користування
транспортних засобів та інших самохідних
машин і механізмів, вагові або габаритні
параметри яких перевищують нормативні»
(листом від 03.06.2020 № 832/05/14-20
надіслано на погодження до
Мінінфраструктури. На сьогоднішній день
положення зазначеного законопроєкту
враховано в законопроєкті реєстр № 3742,
про втрату актуальності цим законопроєктом
Мінінфраструктури було повідомлено
додатково);
проєкт Закону України «Про внесення змін
до Кодексу про адміністративні
правопорушення щодо окремих питань
здійснення перевезення пасажирів
автомобільним транспортом» (листом від 03
серпня 2020 р. № 1208/05/14-20 надіслано на
погодження до Мінінфраструктури. На
сьогоднішній день перебуває на опрацюванні
в Директораті з питань безпеки на
транспорті);
проєкт Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо
окремих питань здійснення перевезення
пасажирів автомобільним транспортом
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(листом від 04 серпня 2020 р. № 1219/05/1420 надіслано на погодження до
Мінінфраструктури. На сьогоднішній день
перебуває на опрацюванні в Директораті з
питань безпеки на транспорті);
проєкт постанови Кабінету Міністрів України
«Деякі питання фінансування заходів із
посилення здійснення державного нагляду
(контролю) за додержанням вимог
законодавства, норм і стандартів на
автомобільному, міському електричному
(крім метрополітену), залізничному
транспорті під час дії карантину у зв’язку із
гострою респіраторною хворобою COVID19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV2, та її наслідками» (листом від 24.06.2020 №
8631/39/10-20 направлено на погодження до
ЦОВВ, листами від 24.06.2020 № 8632/39/1020 від 24.06.2020 № 8633/39/10-20 направлено
на Мін’юст та Кабінет Міністрів України.
Проєкт не підтримано);
проєкт постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до Положення про
державну службу України з безпеки на
транспорті» (листами від 16.07.2020 №
1086/05/14-20 та від 16.09.2020 № 1590/05/1420 надіслано до Мінінфраструктури, листом
Мінінфраструктури від 27.10.2020
№359/39/14-20 надіслано на погодження до
ЦОВВ. ЦОВВ зазначений проєкт акта
погоджено без зауважень Мінфіном,
Мінекономіки, із зауваженнями, які
враховано частково – НАДС. Наразі
підготовлено пакет документів для подачі
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проєкту до Мін’юсту для проведення
правової експертизи. Станом на сьогоднішній
день на погодженні в Мінінфраструктури);
проєкт постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до Порядку здійснення
державного контролю на автомобільному
транспорті» (зазначений проєкт прийнято
Урядом – постанова Кабінету Міністрів
України
від 19 серпня 2020 р. № 727);
проєкт постанови Кабінету Міністрів України
«Деякі питання організації габаритновагового контролю» (листом від 06 серпня
2020 р. № 6034/05/15-20 надіслано на
погодження до Мінінфраструктури, листом
Мінінфраструктури від 04 серпня 2020 р. №
2531/39/14-20 Мінінфраструктури надіслано
на ЦОВВ. Проєкт не підтримано);
проєкт постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України» (листом від 29
липня 2020 р. № 5790/03/15-20 надіслано на
погодження до Мінінфраструктури, листам
Мінінфраструктури від 14 липня 2020 №
2258/39/14-20 та від 14 липня 2020 №
2259/39/14-20 проєкт надіслано до ЦОВВ та
Мін’юсту. Проєкт не підтримано);
проєкт розпорядження Кабінету Міністрів
України «Про перерозподіл деяких видатків
державного бюджету, передбачених
Міністерству інфраструктури на 2020 рік»
(листом від 25 червня 2020 р. № 947/05/14-20
надіслано на погодження до
Мінінфраструктури, проєкт погоджено
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Мінінфраструктури та листом
Мінінфраструктури від 26 червня 2020 р. №
2064/39/14-20 надіслано на погодження до
заінтересованих ЦОВВ, листами
Мінінфраструктури від 26 червня
2020 р. № 2065/39/14-20 та від 26 червня 2020
р. № 2066/39/14-20 надіслано до Кабінету
Міністрів України та Мін’юсту. Проєкт не
підтримано);
проєкт розпорядження Кабінету Міністрів
України «Про заходи з недопущення
руйнування автомобільних доріг» (листом від
04 вересня 2020 р.
№ 1541/05/14-20 надіслано на погодження до
Мінінфраструктури, проєкт погоджено
Мінінфраструктури та листом
Мінінфраструктури від 04 вересня 2020 р. №
2910/39/14-20 надіслано на погодження до
заінтересованих ЦОВВ) – 07 вересня 2020 р.
за № 1131-р розпорядження прийнято.
проєкт розпорядження Кабінету Міністрів
України «Про заходи з недопущення
руйнування автомобільних доріг»
(продовження терміну здійснення заходів до
кінця 2020 року) (листом
від 05 листопада 2020 р. № 1922/7.1/14-20
надіслано на погодження до
Мінінфраструктури. Листом від 27.11.2020
№2273/0/5-20 Мінінфраструктури погодило
проєкт без зауважень. Листом від 30.11.2020
№2106/7.1/14-20 проєкт надіслано до ЦОВВ.
Станом на сьогодні отримано погодження від
Мінекономіки, СБУ, Мінфіном погоджено із
зауваженнями, Укравтодором, Національною
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поліцією та ДФС надано проміжкові відповіді
щодо необхідності погодження позиції з
відповідними міністрами);
проєкт розпорядження Кабінету Міністрів
України «Про внесення зміни до пункту 1
розпорядження Кабінету Міністрів України
від 22 жовтня 2014 р. № 1033» (листом від
14.12.2020 № 2321/9/14-20 надіслано до
Мінінфраструктури. Станом на сьогодні на
опрацюванні в Департаменті стратегічного
розвитку дорожнього ринку та автомобільних
перевезень)
проєкт наказу Мінінфраструктри «Про
затвердження Положення про територіальні
органи Державної служби України з безпеки
на транспорті» (листом від 05 листопада 2020
р. № 1903/7.1/14-20 направлено на
погодження до Мінінфраструктури. Станом
на сьогоднішній день опрацьовуються надані
в робочому порядку зауваження Юридичного
департаменту Мінінфраструктури);
проєкт наказу Мінінфраструктури «Про
внесення змін до наказу Міністерства
інфраструктури України від 24 квітня 2013 р.
№ 254» (листом від 16.11.2020 № 1996/4/1420 надіслано для опрацювання і погодження
до Мінінфраструктури. Станом на
сьогоднішній день перебуває на опрацюванні
в Директораті з безпеки на транспорті та
Юридичному департаменті);
проєкт наказу Мінінфраструктури «Про
затвердження Інструкції з оформлення
уповноваженими посадовими особами
Укртрансбезпеки матеріалів про
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адміністративні правопорушення у сфері
безпеки на автомобільному транспорті,
зафіксовані в автоматичному режимі»
(листом від 16.11.2020 № 1993/7.1/14-20
надіслано для опрацювання і погодження до
Мінінфраструктури. Станом на сьогоднішній
день перебуває на опрацюванні в
Юридичному департаменті).
Прийнято участь у розробленні, опрацюванні
та супроводженні наступних проєктів
нормативно-правових актів:
проєкту Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо
окремих питань здійснення габаритновагового контролю» (25.06.2020
зареєстровано у ВРУ за №3742, проєкт
прийнято до першого читання);
проєкт Закону «Про внесення змін до
Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо окремих питань
здійснення габаритно-вагового контролю»
(25.06.2020 зареєстровано у ВРУ за №3743,
проєкт прийнято до другого читання);
проєкт постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з
перевезення пасажирів, небезпечних вантажів
та небезпечних відходів залізничним
транспортом» (листами від 21 травня 2020 р.
№ 738/02/14-20, від 15 липня 2020 р. №
1073/02/14-20 та від 07 серпня 2020 р. №
1259/02/14-20 надіслано на погодження до
Мінінфраструктури. Станом на сьогоднішній
день на опрацюванні в Мінінфраструктури);
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проєкт постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з
перевезень пасажирів, небезпечних вантажів
та небезпечних відходів, міжнародних
перевезень пасажирів та вантажів
автомобільним транспортом та визнання
такими, що втратили чинність, деяких
постанов Кабінету Міністрів України
(листами
від 17 липня 2020 р. № 1091/02/14-20 та від
28 серпня 2020 р.
№ 1497/02/14-20 надіслано на погодження до
Мінінфраструктури. Станом на сьогоднішній
день опрацьовуються, надані в робочому
порядку, зауваження Мінінфраструктури);
проєкт наказу Мінінфраструктури «Про
затвердження змін до Порядку технічного
розслідування дорожньо-транспортних
пригод, катастроф, аварій на автомобільному
та міському електричному (трамвай,
тролейбус) транспорті» (Мінінфраструктури
повідомило в робочому порядку про
необхідність погодження проєкту з
Нацполіцією та МВС. 13 березня
2020 р. завізовано проєкти відповідних
листів. 16 березня 2020 р. направлено на
повторне погодження до Мінінфраструктури.
Станом на сьогоднішній день
опрацьовуються надані, в робочому порядку,
зауваження Юридичного департаменту);
проєкт наказу Мінінфраструктури «Про
затвердження уніфікованої форми акта, що
складається за результатами проведення
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планового (позапланового) заходу
державного нагляду (контролю) за
дотриманням суб’єктом господарювання
вимог законодавства у сфері автомобільного
транспорту, форми постанови про
застосування адміністративногосподарського штрафу та форми припису
щодо усунення порушень законодавства про
автомобільний транспорт» (листом від 19
травня 2020 р. № 4099/03/15-20 надіслано на
погодження до Мінінфраструктури, отримано
зауваження, які враховано та листом від
22.10.2020 № 1793/03/14-20 направлено на
повторне погодження до Мінінфраструктури.
Станом на сьогодні перебуває на
погодженні);
проєкт наказу Мінінфраструктури «Про
затвердження уніфікованої форми акта,
складеного за результатами проведення
планового (позапланового) заходу
державного нагляду (контролю) щодо
додержання суб’єктом законодавства у сфері
міського електричного транспорту (трамвай,
тролейбус) та форми припису щодо усунення
порушень, виявлених під час проведення
планового (позапланового) заходу
державного нагляду (контролю) у сфері
міського електричного транспорту (трамвай,
тролейбус)» (надано зауваження в робочому
порядку та повернуто на доопрацювання до
відповідального структурного підрозділу,
доопрацьований проєкт листом від 22.10.2020
№ 1793/03/14-20 направлено на повторне
погодження до Мінінфраструктури. Станом
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на сьогодні перебуває на погодженні);
проєкт наказу Міністерства інфраструктури
України «Про внесення змін до наказу
Міністерства інфраструктури України «Про
затвердження Порядку відшкодування
фактичних витрат на копіювання або друк
документів, що надаються за запитом на
інформацію, розпорядником якої є Державна
служба України з безпеки на транспорті, та їх
Розміру» (листом від 24 квітня 2020 р.
№650/13/14-20 надіслано на погодження до
Мінінфраструктури. Наказ підписано
Міністром та надіслано на погодження до
ДРС. Станом на сьогодні перебуває на
погодженні в ДРС);
проєкт наказу Міністерства інфраструктури
України «Про внесення змін до наказу
Міністерства інфраструктури України від 10
квітня 2017 р. № 151» (листом від 26.10.2020
№8525/08/15-20 надіслано на погодження до
Мінінфраструктури. Станом на сьогодні
перебуває на опрацюванні в
Мінінфраструктури);
проєкт наказу Міністерства інфраструктури
України "Про затвердження Порядку
організації роботи із повідомленнями про
порушення працівниками Державної служби
України з безпеки на транспорті вимог
Закону України "Про запобігання корупції"
(листом від 02.10.2020 №1696/07/14-20
надіслано на погодження до
Мінінфраструктури. Станом на сьогодні
перебуває на опрацюванні в
Мінінфраструктури);
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4.

Перегляд нормативноправових актів з
питань, що стосуються
діяльності
Укртрансбезпеки, з
метою їх
удосконалення,
узгодження із
законодавством
України та
міжнародними актами

Управління
нормативноправового
забезпечення
структурні
підрозділи
Укртрансбезпеки

Протягом
року

Визначення конкретного
переліку нормативноправових актів, які
потребують
удосконалення або
узгодження з чинним
законодавством України
та міжнародними актами

проєкт наказу Міністерства інфраструктури
України «Про затвердження Порядку роботи
телефонної «гарячої лінії» Державної служби
України з безпеки на транспорті» (листом від
16.11.2020 № 1994/11/14-20 надіслано до МІУ
для опрацювання і погодження. Станом на
сьогодні на опрацюванні в
Мінінфраструктури);
Проєкт наказу Міністерства інфраструктури
України «Про визнання таким, що втратив
чинність, спільного наказу Міністерства
інфраструктури України, Міністерства
внутрішніх справ України від 19 вересня 2014
року № 459/977» (листом від 16.11.2020 №
1996/4/14-20 надіслано для опрацювання і
погодження до Міністерства інфраструктури
України. Станом на сьогодні перебуває на
опрацюванні в Мінінфраструктури)
Виконується.
Спільно із структурними підрозділами
здійснюється робота з перегляду
нормативно-правових актів з питань, що
стосуються діяльності Укртрансбезпеки,
зокрема, станом на сьогодні потребує
приведення у відповідність до чинного
законодавства Положення про Державну
службу України з безпеки на транспорті,
затверджене постановою Кабінету Міністрів
України від 11 лютого 2015 р.
№ 103
(зі змінами), постанова Кабінету Міністрів
України від 27 грудня 2019 р. № 1174 « Деякі
питання фіксації порушень законодавства про
автомобільний транспорт», Інструкція з
діловодства у Державній службі України з
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безпеки на транспорті, затверджена наказом
Укртрансбезпеки від 15 серпня 2019 р. №
322, спільний наказ Міністерства
інфраструктури України, Міністерства
внутрішніх справ України від 19 вересня 2014
року № 459/977», наказ Міністерства
інфраструктури України від 10 квітня 2017 р.
№ 151, наказ Міністерства інфраструктури
України від 24 квітня 2013 р.
№ 254
VІ. Здійснення заходів з питань реалізації державної кадрової та антикорупційної політики

1.

Забезпечення
своєчасності подання
суб’єктами
декларування апарату
Укртрансбезпеки та її
територіальними
органами декларацій
осіб, уповноважених на
виконання функцій
держави або місцевого
самоврядування,
шляхом заповнення на
офіційному вебсайті
Національного
агентства з питань
запобігання корупції
(далі – Національне
агентство)

Управління
запобігання
корупції,
керівники
самостійних
структурних
підрозділів

До 01
квітня,
протягом
року

Мінімізація фактів
порушення встановлених
термінів подання
декларацій, шляхом
забезпечення своєчасного
заповнення декларацій на
офіційному вебсайті
Національного агентства

Виконано.
Сектором запобігання корупції забезпечено
розміщення на офіційному вебсайті
Укртрансбезпеки Роз’яснень щодо
застосування окремих положень Закону
України «Про запобігання корупції» (далі –
Закон) стосовно заходів фінансового
контролю від 13.02.2020 № 1 та
від 01.04.2020 № 2 (листи від 17.02.2020
№ 4735/07/18-20 та від 13.04.2020
№ 19855/07/18-20 відповідно).
Окрім цього, листами від 11.01.2020
№ 996/07/18-20, від 15.01.2020 № 1377/07/1820, від 17.02.2020 № 4819/07/18-20 та від
01.12.2020 № 116935/15/18-20 керівників
структурних підрозділів поінформовано про
необхідність проведення відповідної
роз'яснювальної роботи з державними
службовцями та працівниками (суб'єктами
декларування) для вжиття заходів
забезпечення своєчасності і плановості
подання електронних декларацій.
Додатково, у зв’язку із набранням чинності
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законів України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України,
спрямованих на запобігання виникненню і
поширенню коронавірусної хвороби (COVID19)» № 530-IX від 17 березня 2020 року та
«Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України у зв’язку з прийняттям Закону
України «Про запобігання корупції»» № 524ІХ від 04 березня 2020 року, згідно з якими у
2020 році продовжено до 1 червня термін
подання щорічних декларацій та декларацій
після звільнення, а також змінено правила
подання щорічних декларацій за 2019 рік,
звужено коло суб’єктів декларування та
перелік об’єктів декларування, Сектором
запобігання корупції підготовлено відповідні
інформаційно-роз’яснювальні матеріали
працівникам Укртрансбезпеки (доповідна
записка від 24.03.2020 № 15315/07/18-20).
Також організовано роботу з підготовки та
спрямування самостійним структурним
підрозділам Укртрансбезпеки та її
територіальним органам окремого доручення
Голови Укртрансбезпеки від 24.03.2020
№ 137/07/13-19, відповідно до якого
керівникам роз’яснено застосування окремих
положень Закону стосовно передбачених
заходів фінансового контролю, та у
визначений законодавством строк до 1 червня
2020 року організовано заповнення та
забезпечення своєчасного подання
підлеглими працівниками на офіційному
вебсайті Національного агентства
електронних декларацій (осіб,
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2.

3.

4.

уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування за
минулий рік) за формою, що визначена
Національним агентством, а також проведено
звірення наявності поданих (заповнених)
підлеглими працівниками декларацій з
відповідними відомостями публічної
(доступної) частини вказаного реєстру
Виконано.
Надавалась методична та консультаційна
допомога з питань додержання законодавства
щодо запобігання корупції, з питань
заповнення декларації особи, уповноваженої
на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування
Виконано.
Виявлено 39 фактів неподання
(несвоєчасного подання) декларацій в
результаті чого, на виконання вимог пункту 6
Порядку підготовлено та направлено до
Національного агентства відповідні
повідомлення встановленої форми

Надання допомоги у
заповненні декларацій
особи, уповноваженої
на виконання функцій
держави або місцевого
самоврядування

Управління
запобігання корупції

Протягом
року

Забезпечено правильність
відображення відомостей
при заповненні
відповідних декларацій

Перевірка факту
подання суб’єктами
декларування
декларацій відповідно
до Закону України
«Про запобігання
корупції» та
повідомлення
Національного
агентства про випадки
неподання чи
несвоєчасного подання
таких декларацій

Управління
запобігання корупції

Щороку у
встановле
ні
терміни –
щорічних
та після
звільненн
я; перед
звільненн
ям –
постійно
у
визначені
строки

Мінімізація фактів
порушення встановлених
термінів подання
декларацій шляхом
направлення до
Національного агентства
повідомлення про факт
неподання чи
несвоєчасного подання
відповідних декларацій за
виявленими фактами
порушення встановлених
термінів

Проведення
спеціальної перевірки
стосовно осіб, які
претендують на

Управління
запобігання
корупції,

У встанов
леному
законодав
ством

Проведено спеціальну
Виконано.
перевірку, за результатами З метою належного виконання вимог статей
56-58 Закону забезпечується проведення
якої сформовано довідку
спеціальної перевірки відносно 13 осіб та

Управління роботи з
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5.

зайняття посад, які
передбачають зайняття
відповідального або
особливо
відповідального
становища, а також
посад з підвищеним
корупційним ризиком

персоналом

порядку

Вжиття заходів щодо
недопущення
виникнення реального,
потенційного
конфлікту інтересів,
контроль за
дотриманням вимог
законодавства щодо
врегулювання
конфлікту інтересів, а
також виявлення
сприятливих для
вчинення корупційних
правопорушень ризиків
у діяльності
працівників
Укртрансбезпеки,
внесення на розгляд
керівнику
Укртрансбезпеки
пропозицій щодо
усунення таких ризиків

Керівники
самостійних
структурних
підрозділів

Протягом
року

Управління
запобігання
корупції.

завершено проведення спеціальної перевірки
відносно 30 осіб, що претендували на
зайняття посад в Укртрансбезпеці, які
передбачають відповідальне або особливо
відповідальне становище, та посад з
підвищеним корупційним ризиком

Вжито заходів з метою
запобігання виникненню
та врегулювання
конфлікту інтересів

Виконано.
З метою вжиття заходів щодо недопущення
виникнення
реального,
потенційного
конфлікту інтересів та контролю за
дотриманням вимог законодавства щодо
врегулювання конфлікту інтересів, а також
виявлення сприятливих для вчинення
корупційних правопорушень ризиків у
діяльності працівників Укртрансбезпеки,
Сектором запобігання корупції підготовлено
доручення від 20.01.2020 № 16/07/13-20 щодо
виявлення можливої наявності конфлікту
інтересів
у
діяльності
працівників
Укртрансбезпеки, за результатами чого,
забезпечено проходження працівниками
самостійного тесту на виявлення можливого
конфлікту інтересів у їх професійній
діяльності.На виконання вимог розділу III
Антикорупційної
програми
Державної
служби України з безпеки на транспорті на
2019-2020 роки, затвердженої наказом
Державної служби України з безпеки на
транспорті від 20.03.2019 № 122 (зі змінами,
внесеними наказом Державної служби
України з безпеки на транспорті від

41

6.

Вжиття в межах
компетенції заходів
щодо притягнення до
відповідальності за
вчинення корупційних

Управління
запобігання
корупції,
керівники

Протягом
року

Вжито в межах
компетенції заходи щодо
притягнення до
відповідальності за
вчинення корупційних та

24.05.2019 №222) Сектором запобігання
корупції
підготовлено
інформаційні
матеріали працівникам Укртрансбезпеки з
питань
запобігання
та
врегулювання
конфлікту інтересів та листом від 18.11.2020
№ 111308/15/18-20 доведено інформацію до
відома працівників.
У
звітному
періоді
уповноваженим
підрозділом з питань запобігання та
виявлення корупції Укртрансбезпеки спільно
з
Управлінням
нормативно-правового
забезпечення та Управлінням роботи з
персоналом
забезпечено
опрацювання
матеріалів і надано суб’єкту призначення
пропозиції
щодо
вжиття
заходів
врегулювання конфлікту інтересів у 7
державних службовців та працівників
Укртрансбезпеки відповідно до вимог,
передбачених положеннями Закону України
«Про запобігання корупції».
Одночасно з цим, з метою недопущення
виникнення реального чи потенційного
конфлікту інтересів кандидатами на зайняття
вакантних посад Укртрансбезпеки додатково
на постійній основі застосовується складання
відповідних
опитувальних
листів
(самостійного тесту) на предмет виявлення
конфлікту інтересів, що в подальшому
враховується при розгляді кадрових питань
Виконано.
Сектором
запобігання
корупції
здійснювалося
у
межах
повноважень
опрацювання
відповідних
повідомлень
(звернень) у встановленому законом порядку
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та пов’язаних з
корупцією
правопорушень,
державними
службовцями та
працівниками
самостійних
структурних
підрозділів апарату
Укртрансбезпеки та її
територіальних органів

самостійних
структурних
підрозділів.

пов’язаних з корупцією
правопорушень,
державними службовцями
та працівниками
самостійних структурних
підрозділів апарату
Укртрансбезпеки та її
територіальних органів з
метою запобігання
вчинення працівниками
відповідних
правопорушень

і строки, та за виявленими ознаками
існування обставин, що вказують на
наявність ознак корупційних або пов’язаних з
корупцією правопорушень, на виконання
вимог статті 53 Закону, відносно окремих
осіб
вживалися
відповідні
заходи
інформування спеціально уповноважених
суб’єктів у сфері протидії корупції про такі
факти, а в випадках за наявними ознаками у
діях
бездіяльності
дисциплінарних
проступків,
запропоновано
суб’єкту
призначення
порушити
відповідні
дисциплінарні провадження для визначення
ступеня вини працівника та застосування
дисциплінарного впливу визначеного чинним
законодавством України.
Відповідно
до
вимог
розділу
III
Антикорупційної
програми
Державної
служби України з безпеки на транспорті на
2019-2020 роки, яка затверджена наказом
Державної служби України з безпеки на
транспорті від 20 березня 2019 року № 122 (зі
змінами) та в установленому порядку
погоджена
рішенням
Національного
агентства з питань запобігання корупції від
19 квітня 2019 року № 1099 «Про погодження
антикорупційної програми Державної служби
України з безпеки на транспорті на 2019-2020
роки», а також зважаючи на встановлені
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 березня 2020 року № 211 «Про
запобігання поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі
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7.

За дорученням
керівника
Укртрансбезпеки
проведення або участь
у проведенні в
установленому
порядку службових
розслідувань
(перевірок) в
Укртрансбезпеці з
метою виявлення
причин та умов, що
призвели до вчинення

Управління
запобігання
корупції,
керівники
самостійних
структурних
підрозділів.

Протягом
року

За дорученням керівника
Укртрансбезпеки
проведено або взято
участь у проведенні в
установленому порядку
службових розслідувань
(перевірок) в
Укртрансбезпеці з метою
виявлення причин та
умов, що призвели до
вчинення корупційного
або пов’язаного з
корупцією

змінами) обмеження та з урахуванням вимог
наказу Державної служби України з безпеки
на транспорті від 16 березня 2020 року № 105
«Про заходи, пов’язані із запобіганням
поширенню коронавірусу COVID-19» (зі
змінами) Сектором запобігання корупції
підготовлено інформаційні матеріали на тему
«Відповідальність за корупційні або пов’язані
з корупцією правопорушення та усунення їх
наслідків», які в подальшому поширені в
електронному вигляді серед працівників
Укртрансбезпеки.
Окрім цього, підготовлено та доведено до
відома
працівників
Укртрансбезпеки
інформаційні
матеріали
з
приводу
встановлених
Законом
України
«Про
запобігання корупції» обмежень щодо
одержання подарунків та запобігання
одержанню неправомірної вигоди або
подарунка та поводження з ними (доповідна
записка від 18.05.2020 № 29467/07/18-20)
Виконано.
Проведено (взято участь) 48 службових
перевірок (розслідувань) інформації з
приводу виявлених фактів недотримання
вимог Закону України «Про запобігання
корупції» чи інших порушень, які можуть
бути причинами та передумовами вчинення
працівниками Укртрансбезпеки корупційних
або пов’язаних з корупцією правопорушень, а
також встановлення наявності у їх
діях/бездіяльності ознак дисциплінарного
проступку.
За результатами проведених Сектором
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корупційного або
пов’язаного з
корупцією
правопорушення чи
невиконання вимог
антикорупційного
законодавства

8.

9.

Забезпечення
ознайомлення
працівників
Укртрансбезпеки з
вимогами і
обмеженнями щодо
прийняття та
проходження
державної служби
відповідно до Законів
України «Про
державну службу»,
«Про запобігання
корупції» та «» Про
захист персональних
даних», Правилами
етичної поведінки
державних службовців
Організація та
проведення конкурсів
на заміщення
вакантних посад
державних службовців,
документальне
оформлення вступу на
державну службу

правопорушення чи
невиконання вимог
антикорупційного
законодавства

Управління роботи з
персоналом

Протягом
року

Управління роботи з
персоналом

Протягом
року

запобігання корупції службових перевірок
(розслідувань) стосовно 40 осіб повідомлено
спеціально уповноважені суб’єкти у сфері
протидії корупції про виявлені ознаки
корупційного або пов’язаного з корупцією
правопорушення, стосовно 28 особи
відповідні матеріали скеровано для вжиття
заходів дисциплінарного впливу
Здійснено ознайомлення
Виконано.
працівників
При призначені на посаду працівниками
Укртрансбезпеки на
Управлінням роботи з персоналом
підставі наказу
(Департаментом) проводиться ознайомлення
Національного агентства з претендентів на посаду з вимогами і
питань державної служби обмеженнями щодо проходження державної
від 05.08.2016 № 156 «Про служби відповідно до Законів України «Про
затвердження форми
державну службу», «Про запобігання
Особової картки
корупції», «Про захист персональних даних»
державного службовця та та Правилами етичної поведінки державних
Інструкції щодо її
службовців шляхом заповнення пункту 15.4
заповнення», шляхом
Особової картки державного службовця
заповнення претендентом
на посаду пункту 15.4
Особової картки
державного службовця
Добір осіб, здатних
професійно виконувати
посадові обов’язки,
планомірне заміщення
посад державної служби,
шляхом організації та
проведення конкурсів на
заміщення вакантних

Виконано.
У 2020 році оголошено і проведено 2
конкурси на заміщення вакантних посад
державних службовців, з них: на категорію
«Б» - 1 конкурс, на категорію «В» - 1
конкурс.
За результатами конкурсу на зайняття
вакантних посад призначено 3 особи, а саме:
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посад державних
службовців,
документального
оформлення вступу на
державну службу
Добір персоналу
(працівників, які не є
державними
службовцями, та
працівників, які
виконують функції з
обслуговування)
Укртрансбезпеки

Управління роботи з
персоналом

Протягом
року

Забезпечення потреби в
персоналі
Укртрансбезпеки шляхом
добору персоналу на
посади недержавної
служби Укртрансбезпеки

Управління роботи з
персоналом

Щокварта
льно
до 14
числа
наступног
о за
звітним

Забезпечено ведення
державної статистичної
звітності з кадрових
питань

10.

Ведення встановленої
звітно-облікової
документації,
підготовка державної
статистичної звітності
11.
з кадрових питань

на категорію «Б» - 2 державних службовця;
на категорії «В» - 1 державний службовець.
Проведено 22 добори на вакантні посади
державної служби категорій «Б» та «В» на
період дії карантину шляхом проведення
співбесід та укладення контрактів
Виконано.
Управління (Департамент) постійно
удосконалює систему добору персоналу.
Проводяться співбесіди з працівниками
підрозділів з роботи з персоналом,
керівниками підрозділів та їх
співробітниками, акцент при доборі
працівників із формальних моментів у
біографії кандидата (освіта, спеціальність,
стаж роботи) переноситься на аналіз їх
компетенції (у першу чергу здатності до
набуття нових знань і навиків). Процес
добору продовжується після прийому
спеціаліста на роботу, випробувальний
термін є сьогодні обов’язковим.
За 2020 рік призначено 39 працівників
Укртрансбезпеки, які не є державними
службовцями
Виконано.
Щоквартально:
- виконує звіт про кількісний склад
державних службовців (електронний кабінет
Нацдержслужби);
- надає інформацію до Національного
агентства України з питань державної служби
щодо організації здійснення дисциплінарних
проваджень
(у електронному вигляді);
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- протягом 30 календарних днів після
призначення надає списки співробітників, які
мають право на медичне обслуговування в
профілактичних закладах ДУС (Державне
управління справами)
Виконується.
Станом на 18 грудня 2020 року графік
відпусток державних службовців, працівників
та
обслуговуючого
персоналу
Укртрансбезпеки знаходиться в процесі
доопрацювання та буде затверджено в
установлені терміни

Формування та
затвердження графіку
відпусток державних
службовців,
12. працівників та
обслуговуючого
персоналу
Укртрансбезпеки на
наступний рік

Управління роботи з
персоналом

Жовтеньгрудень

Сформовано та
затверджено графік
відпусток державних
службовців, працівників
та обслуговуючого
персоналу на наступний
рік

Підготовка проєктів
наказів з кадрових
питань (про
призначення,
переведення,
звільнення, надання
13.
відпусток тощо)
державним
службовцям та
працівникам
Укртрансбезпеки

Управління роботи з
персоналом

Протягом
року

Забезпечено виконання
вимог законодавства про
працю та відпочинок
державним службовцям та
працівникам
Укртрансбезпеки шляхом
підготовки відповідних
проєктів наказів з
кадрових питань

Виконано.
Станом на 18 грудня 2020 року підготовлено
2150 наказів з особового складу та 1072
накази про надання відпусток

Звіт про чисельність
працюючих та
військовозобов’язаних,
14. які заброньовані згідно
з переліком посад і
професій станом на
01.02.2020

Управління роботи з
персоналом

До 01
лютого

Забезпечення вимог
законодавства щодо
ведення військового
обліку та подання звіту в
установлений термін

Виконано.
Надано звіт про чисельність працюючих та
військовозобов’язаних, які
заброньовані
згідно з переліком посад і професій станом на
01.02.2020 листом Укртрансбезпеки від
27.01.2020 № 159/09/14-20
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Проведення щорічного
оцінювання службової
діяльності державних
службовців категорії
«Б» і «В»

Управління роботи з
персоналом

Жовтень - Забезпечення якісного
грудень
виконання державними
службовцями поставлених
завдань, виявлення
потреби у професійному
навчанні шляхом
проведення щорічного
оцінювання службової
діяльності державних
службовців категорії «Б» і
«В»

Забезпечення
підвищення рівня
професійної
компетентності
державних службовців
Укртрансбезпеки

Управління роботи з
персоналом

Протягом
року

15.

16.

Підвищення рівня
професійної
компетентності
державних службовців

VІI. Організаційні заходи

Виконано.
З 01 жовтня 2020 року по 14 грудня 2020 році
в
Укртрансбезпеці
було
проведено
оцінювання результатів службової діяльності
державних службовців категорій «Б» та «В»
відповідно до встановленого графіку та з
дотримання
норм
законодавства
про
державну службу.
Наказом Державної служби України з
безпеки на транспорті від 14 грудня 2020
року
№ 2108-к «Про затвердження висновку щодо
оцінювання результатів службової діяльності
державних службовців Державної служби
України з безпеки на транспорті, які
займають посади державної служби категорій
«Б» і «В», у 2020 році» затверджений
висновок щодо оцінювання державних
службовців категорій «Б» і «В»
Виконано.
Забезпечено навчання з питань підвищення
кваліфікації державних службовців
Укртрансбезпеки, які займають посади
державної служби категорії «Б» та «В» за
дистанційною формою в учбових закладах 18
посадовим особам.
Проведено внутрішні навчання посадових
осіб територіальних органів Укртрансбезпеки
згідно з графіком, затвердженим дорученням
Голови Укртрансбезпеки від 01.06.2020 №
197/09-3/13-20
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Підготовка планів
діяльності
Укртрансбезпеки

Управління
організації роботи
Голови

Підготовка
орієнтовного плану
проведення
Укртрансбезпекою
консультацій з
громадськістю

Управління
організації роботи
Голови

1.

2.

Підготовка звітів щодо Управління
стану виконання планів організації роботи
діяльності
Голови
Укртрансбезпеки
3.

4.

Підготовка звітів щодо
проведених
консультацій з
громадськістю та
взаємодії з громадської
радою при Державній
службі України з
безпеки на транспорті

Управління
організації роботи
Голови

Листопад

Підготовлено плани
діяльності
Укртрансбезпеки з метою
забезпечення належної,
ефективної та дієвої
взаємодії
Укртрансбезпеки з
Мінінфраструктури
Грудень
Підготовлено орієнтовний
план проведення
Укртрансбезпекою
консультацій з
громадськістю з метою
забезпечення участь
громадськості у
формуванні та реалізації
державної політики
Листопад- Підготовлено звіти щодо
грудень
стану виконання планів
діяльності
Укртрансбезпеки з метою
забезпечення належної,
ефективної та дієвої
взаємодії
Укртрансбезпеки з
Мінінфраструктури
Протягом Підготовлено звіти щодо
року
проведених консультацій
з громадськістю та
взаємодії з громадської
радою при Державній
службі України з безпеки
на транспорті з метою
забезпечення відкритості

Виконується.
Листом Укртрансбезпеки від 14.12.2020
№
2326/5.2/14-20
направлено
до
Мінінфраструктури проєкт Плану діяльності
Укртрансбезпеки на 2021 рік.
Підготовлено проєкт середньострокового
Плану діяльності Укртрансбезпеки на 20212023 роки
Виконано.
Підготовлено проєкт Орієнтовного плану
проведення Укртрансбезпекою консультацій
з громадськістю

Виконано.
Листом Укртрансбезпеки від 10.01.2020 №
56/10/14-20 направлено до
Мінінфраструктури Звіт до плану діяльності
Укртрансбезпеки на 2019 рік

Виконано.
Забезпечено направлення звітів до Кабінету
Міністрів України щодо проведених
консультацій з громадськістю та взаємодії з
громадської радою при Укртрансбезпеці
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Організація
Управління
проведення Публічного організації роботи
звіту Голови
Голови
Укртрансбезпеки

Лютий

Проведення
установчих зборів
щодо формування
складу Громадської
ради при
Укртрансбезпеці

Управління
організації роботи
Голови

Протягом
року

Створення умов для
проведення засідань
Громадської ради при
Укртрансбезпеці

Управління
організації роботи
Голови

Протягом
року

Забезпечення
контролю за

Управління
організації роботи

Протягом
року

5.

6.

7.

8.

та прозорості діяльності
Укртрансбезпеки,
підвищенню якості
підготовки рішень з
важливих питань
державного і суспільного
життя з урахуванням
громадської думки
Організовано проведення
Публічного звіту Голови
Укртрансбезпеки з метою
належного інформування
громадськості про
підсумки діяльності,
забезпечення належної
прозорості
Укртрансбезпеки
Проведення установчих
зборів щодо формування
складу Громадської ради
при Укртрансбезпеці з
метою забезпечення
участі громадськості у
формуванні та реалізації
державної політики
Створено умови для
проведення засідань
Громадської ради при
Укртрансбезпеці з метою
забезпечення участі
громадськості у реалізації
державної політики
Забезпечено контроль за
своєчасним станом

Виконано.
21.02.2020 відбувся Публічний звіт Голови
Укртрансбезпеки за основними показниками
діяльності у 2019 році

Не виконано.
Заходи щодо формування складу Громадської
ради при Укртрансбезпеці не здійснювалися

Не виконано.
Заходи щодо формування складу Громадської
ради при Укртрансбезпеці не здійснювалися

Виконано.
Здійснено контроль за своєчасним станом
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своєчасним станом
опрацювання
документів, які
надходять на
виконання до
Укртрансбезпеки

Голови

опрацювання документів,
які надходять на
виконання до
Укртрансбезпеки з метою
підвищення виконавської
дисципліни в
Укртрансбезпеці
Проведення з
Сектор охорони праці У
Проведено вступний
державними
та цивільного захисту випадках
інструктаж державними
службовцями та
та у
службовцями та
працівниками
терміни
працівниками
Укртрансбезпеки
передбачен Укртрансбезпеки
вступного інструктажу
і
відповідно до Програми
9. з охорони праці,
законодавс вступного інструктажу з
цивільного захисту,
твом
питань охорони праці,
пожежної безпеки та
цивільного захисту та дій
дій у надзвичайних
у надзвичайних ситуаціях
ситуаціях
для державних службовців
та працівників
Укртрансбезпеки
Організація
Сектор охорони
У
Введено в дію
проведення заходів з
праці та цивільного
випадках (розроблено, переглянуто,
питань охорони праці
захисту
та у
у разі необхідності)
та цивільного захисту
терміни
інструкцій з охорони
відповідно до вимог
передбаче праці та пожежної
законодавства
ні
безпеки.
законодав Організовано та
10.
ством
проведено розслідування
нещасних випадків на
виробництві та
невиробничого характеру .
Організовано проведення
щорічного
профілактичного

опрацювання документів, які надходять на
виконання до Укртрансбезпеки

Виконано, відповідно до вимог нормативних
документів

Виконано відповідно до вимог нормативних
документів
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Здійснення
Сектор
Протягом
аудиторських
внутрішнього аудиту року
досліджень
в
Укртрансбезпеці
та
складання звітів за їх
результатами
на
підставі Стратегічного
11. Плану діяльності з
внутрішнього аудиту
на 2019-2021 роки
Державної
служби
України з безпеки на
транспорті
та
Операційного
плану
діяльності
з

медичного огляду
працівників.
Організовано та
проведено інструктажі на
робочому місці з питань
цивільного захисту,
пожежної безпеки та дій у
надзвичайних ситуаціях.
Підготовлено та
забезпечено наявність
відповідних
інформаційних матеріалів
щодо дій у надзвичайних
ситуаціях, перелік речей
для рюкзака (валізи), який
рекомендовано мати на
особливий період
(«Екстрена валіза»),
список укриттів м. Києва
Підготовка аудиторських
звітів за результатами
здійснених аудитів,
надання керівництву
Укртрансбезпеки
об’єктивних і незалежних
висновків та рекомендацій
за результатами
здійснених аудиторських
досліджень, моніторинг
врахування рекомендацій

Виконано.
Підготовлено звіт за результатами здійснених
аудитів, надання керівництву
Укртрансбезпеки об’єктивних і незалежних
висновків та рекомендацій за результатами
здійснених аудиторських досліджень,
моніторинг врахування рекомендацій
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12.

13.

14.

15.

внутрішнього аудиту
на 2020 рік Державної
служби
України
з
безпеки на транспорті
Підготовка та подання
Звіту про результати
діяльності
Сектору
внутрішнього аудиту
керівництву
Укртрансбезпеки
Здійснення
оцінки
функціонування
системи внутрішнього
контролю
в
Укртрансбезпеці
відповідно до вимог
законодавства
та
надання рекомендацій
керівництву
Укртрансбезпеки щодо
її удосконалення
Забезпечення, у межах
компетенції, участі у
проведенні перевірок
територіальних органів
Укртрансбезпеки
відповідно до
затвердженого Графіка
проведення перевірок
територіальних органів
Укртрансбезпеки на
2020 рік
Організація
та
здійснення,
за

Сектор
До 20
внутрішнього аудиту січня

Сектор
Протягом
внутрішнього аудиту року,
зведений
до
20 січня

Відділ оперативного
контролю,

Протягом
року

структурні
підрозділи апарату
Укртрансбезпеки

Відділ оперативного Протягом
контролю
року

Підготовлено та подано
керівництву
Укртрансбезпеки Звіт про
результати діяльності
Сектору внутрішнього
аудиту
Здійснено оцінку
функціонування системи
внутрішнього контролю в
Укртрансбезпеці та
надано керівництву
Укртрансбезпеки
рекомендації щодо її
удосконалення

Виконано.
Підготовлено та подано керівництву
Укртрансбезпеки Звіт про результати
діяльності Сектору внутрішнього аудиту

Забезпечено, у межах
компетенції, участь у
проведенні перевірок
територіальних органів
Укртрансбезпеки
відповідно до
затвердженого Графіка
проведення перевірок
територіальних органів
Укртрансбезпеки на 2020
рік
Організовано
та
здійснено, за дорученням

Не виконано.
Заходи перевірки територіальних органів
Укртрансбезпеки
відповідно
до
затвердженого Графіка проведення перевірок
територіальних органів Укртрансбезпеки
плануються після завершення карантину

Виконано.
Здійснено оцінку функціонування системи
внутрішнього контролю в Укртрансбезпеці та
надано керівництву Укртрансбезпеки
рекомендації щодо її удосконалення

Виконано.
Організовано та здійснено 99 перевірок
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дорученням
керівництва
Укртрансбезпеки,
перевірок структурних
підрозділів
апарату
Укртрансбезпеки та її
територіальних органів
щодо стану та якості
виконання посадових
обов’язків,
передбачених
відповідними
положеннями
про
структурні підрозділи
та
посадовими
інструкціями,
та
підготовка
за
їх
результатами
відповідних
пропозицій
керівництву
Укртрансбезпеки,
у
тому
числі
щодо
вжиття
заходів
дисциплінарного
впливу

Участь, за дорученням Відділ оперативного
16. керівництва
контролю,
Укртрансбезпеки,
у

Протягом
року

керівництва
Укртрансбезпеки,
перевірки
структурних
підрозділів
апарату
Укртрансбезпеки та її
територіальних
органів
щодо стану та якості
виконання
посадових
обов’язків, передбачених
відповідними
положеннями
про
структурні підрозділи та
посадовими інструкціями,
та за їх результатами
підготовлено та подано
керівництву
Укртрансбезпеки
відповідні пропозиції, у
тому числі щодо вжиття
заходів дисциплінарного
впливу
з
метою
забезпечення неухильного
виконання працівниками
структурних підрозділів
та територіальних органів
Укртрансбезпеки
посадових
інструкцій,
нормативно-правових
актів,
якими
вони
керуються
у
своїй
діяльності
Забезпечено участь, за
дорученням керівництва
Укртрансбезпеки,
у

структурних підрозділів апарату
Укртрансбезпеки та за їх результатами
підготовлено та подано керівництву
Укртрансбезпеки відповідні пропозиції

Виконано.
Забезпечено участь, за дорученням
керівництва Укртрансбезпеки, у проведенні
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проведенні службових
розслідувань,
перевірок
та структурні
внутрішнього аудиту підрозділи апарату
Укртрансбезпеки
структурних
підрозділів
апарату
Укртрансбезпеки та її
територіальних органів

Здійснення, у межах Відділ оперативного Протягом
компетенції,
контролю
року
оперативного
контролю
за
виконанням посадових
обов’язків
працівниками
Укртрансбезпеки, які
17. здійснюють
рейдові
перевірки
щодо
автомобільних
перевізників,
що
здійснюють
господарську
діяльність
у сфері
перевезення пасажирів
та
вантажів

проведенні
службових
розслідувань, перевірок та
внутрішнього
аудиту
структурних підрозділів
апарату Укртрансбезпеки
та
її
територіальних
органів
з
метою
забезпечення неухильного
виконання працівниками
структурних підрозділів
та територіальних органів
Укртрансбезпеки
посадових
інструкцій,
нормативно-правових
актів, якими керується в
своїй
діяльності
Укртрансбезпеки
Зменшення
кількості
фактів
порушень
посадових
інструкцій,
нормативноправових
актів посадовими особами
Укртрансбезпеки,
які
здійснюють
рейдові
перевірки
щодо
автомобільних
перевізників,
що
здійснюють господарську
діяльність
у
сфері
перевезення пасажирів та
вантажів автомобільним
транспортом
на
автомобільних
дорогах
загального користування у

перевірок та внутрішнього аудиту 5-ти
територіальних органів Укртрансбезпеки (дві
Чорноморського, по одному Одеське,
Західне, Центральне). Виявлено нестачу
майна, порушення службової, трудової та
виконавської дисципліни у зв’язку з чим
ужито відповідних заходів реагування

Не виконано.
Здійснення заходів буде відновлено після
зняття карантинних заходів
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автомобільним
транспортом
на
автомобільних дорогах
загального
користування
Здійснення, у межах
компетенції,
оперативного
контролю, у тому числі
за
дорученням
керівництва
Укртрансбезпеки,
за
виконанням посадових
обов’язків
працівниками
Укртрансбезпеки, що
18. здійснюють
оформлення і видачу
дозволів на поїздку по
територіях іноземних
держав при виконанні
перевезень пасажирів і
вантажів
автомобільним
транспортом
у
міжнародному
сполученні, їх обмін та
облік
Забезпечення, у межах
компетенції, взаємодії
з
Державним
19. агентством
автомобільних
доріг
України
з
метою

порівнянні з аналогічним
періодом 2019 року

Відділ оперативного Протягом
контролю
року

Зменшення
кількості Не виконано.
фактів
порушень Здійснення заходів буде відновлено після
посадових
інструкцій, зняття карантинних заходів
нормативноправових
актів посадовими особами
Укртрансбезпеки,
що
здійснюють оформлення і
видачу
дозволів
на
поїздку по територіях
іноземних держав при
виконанні
перевезень
пасажирів
і
вантажів
автомобільним
транспортом
у
міжнародному
сполученні, їх обмін та
облік, у порівнянні з
аналогічним
періодом
2019 року

Відділ оперативного Протягом
контролю,
року

Забезпечення
цілодобового
контролю
руху
транспортних
засобів;
мінімізація
людського фактору та
зменшення корупційних

структурні
підрозділи

апарату

Виконується.
Розроблено
Технічне
завдання
на
проєктування
об’єктів
комплексів
автоматичного габаритно-вагового контролю
(WIM) згідно з затвердженим ТЕО та
направлено
на
погодження
до
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введення
в
дію Укртрансбезпеки
автоматизованої
системи
габаритновагового
контролю
(WIM)

ризиків;
автоматична
фіксація
порушень
шляхом
введення
в
дію
автоматизованої системи
габаритно-вагового
контролю (WIM)

Мінінфраструктури
та Укрінфрапроєкту
листом Укртрансбезпеки від 04.04.2020 №
3196/10-1/15-20, до Укравтодору – листом
Укртрансбезпеки
від 28.04.2020 № 662/03/14-20.
Укртрансбезпекою опрацьовано пропозиції та
зауваження Укртавтодору до змісту типового
технічного завдання на закупівлю робіт зі
спорудження майданчика зважування в русі
(WIM), надані листом Укравтодору від
04.05.2020
№ 2541/1/20-7-415/07.
Технічне завдання на проєктування об’єктів
комплексів
автоматичного
габаритновагового контролю (WIM) направлено до ДП
«ДерждорНДІ» листом Укртрансбезпеки
від 14.05.2020 № 709/03/14-20 для надання
експертної кваліфікаційної оцінки та листом
Укртрансбезпеки від 20.05.2020 № 735/031/14-20 направлено до Укравтодору на
погодження.
Листом Укртрансбезпеки
від 18.06.2020 № 4691/04/15-20 надіслано до
Державного агентства інфраструктурних
проєктів
України
розрахунки
щодо
придбання
у 2020 році товарів, які необхідні для
забезпечення виконання завдань
і заходів Державної програми підвищення
рівня безпеки дорожнього руху в Україні на
період
до
2020
року,
затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від
25
квітня
2018 року № 435 (зі змінами), виконавцем
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яких є Укртрансбезпека
Внесення
змін
до
зведеної номенклатури
20. справ Укртрансбезпеки

Відділ діловодства
та ведення архіву

Грудень

Внесено зміни до зведено
номенклатури
справ
Укртрансбезпеки з метою
підвищення рівня роботи з
документами

Виконано.
Наказом Укртрансбезпеки від 15.12.2020 №
507 затверджено номенклатуру справ
Укртрансбезпеки

Внесення
змін
до
Інструкції
з
діловодства
в
Укртрансбезпеці
(з
урахуванням
повноцінної роботи в
СЕВ ОВВ)

Відділ діловодства
та ведення архіву

Грудень

Внесено
зміни
до
Інструкції діловодства в
Укртрансбезпеці
(з
урахуванням повноцінної
роботи в СЕВ ОВВ) з
метою
забезпечення
неухильного
виконання
державними службовцями
та
працівниками
Укртрансбезпеки
нормативно-правових
актів

Головний спеціаліст
з режимно-секретної
роботи

Протягом
року

Виконано.
Наказами Державної служби України з
безпеки на транспорті від 26 лютого 2020 р.
№ 84 внесено зміни до Інструкції з
діловодства у Державній службі України з
безпеки на транспорті та від 17 липня 2020 р.
№ 262
внесено зміни до Інструкції з
документування управлінської інформації в
електронній формі та організації роботи з
електронними документами в діловодстві
Державної служби України з безпеки на
транспорті, відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55
(зі змінами) розроблено проєкт Інструкції з
діловодства в Укртрансбезпеці, але у зв’язку
з прийняттям постанови Кабінету Міністрів
України від 28 жовтня 2020 р. № 1087 даний
проєкт потребує доопрацювання
Виконано.
Виконані вимоги Закону України про
Державну таємницю

21.

Виконання вимог
Закону України «Про
Державну таємницю»
22.

Запобігання витоку
секретної інформації та
недопущення
розголошення секретної
інформації шляхом
виконання вимог Закону
України «Про Державну
таємницю»
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Виконання Порядку
організації та
забезпечення режиму
секретності в
державних органах,
органах місцевого
самоврядування, на
підприємствах, у
установах і
23.
організаціях,
затвердженого
постановою Кабінету
Міністрів України від
18.12.2013 р.
№
939

Головний спеціаліст
з режимно-секретної
роботи

Протягом
року

Розроблення та
затвердження списку
посадових осіб
Укртрансбезпеки, які
допускаються до
24.
роботи з документами
мобілізаційного
характеру, яким надано
гриф ««Цілком
таємно», «Таємно»
Розроблення плану
основних заходів з
питань мобілізаційної
25.
підготовки
Укртрансбезпеки на
2020 рік

Головний спеціаліст
з мобілізаційної
роботи

ІІ квартал

Головний спеціаліст
з мобілізаційної
роботи

ІІ квартал

Запобігання витоку
секретної інформації та
недопущення
розголошення секретної
інформації, шляхом
виконання Порядку
організації та
забезпечення режиму
секретності в державних
органах, органах
місцевого
самоврядування, на
підприємствах, у
установах і організаціях,
затвердженого
постановою Кабінету
Міністрів України від
18.12.2013 р. № 939
Затверджено список
посадових осіб
Укртрансбезпеки, які
допускаються до роботи з
документами
мобілізаційного характеру

Виконано.
Виконано в повному обсязі вимоги Порядку
організації та забезпечення режиму
секретності в державних органах, органах
місцевого самоврядування, на підприємствах,
у установах і організаціях, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від
18.12.2013 № 939

Організовано роботу з
мобілізаційної підготовки
Укртрансбезпеки
відповідно до заходів,
визначених планом
основних заходів з питань

Не виконано.

Виконано.
Розроблено та затверджено список посадових
осіб Укртрансбезпеки, які допускаються до
роботи з документами мобілізаційного
характеру, яким надано гриф «Цілком
таємно», «Таємно»
(Накази в РСО)

У зв’язку з короновірусом COVID-19
навчання в КНЕУ з підготовки спеціалістів з
мобілізаційної роботи перенесено, дата
навчання визначена 19-30 жовтня лист вих.
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Проведення
щоквартальних
перевірок наявності
документів і справ
мобілізаційного
характеру з грифом
«Цілком таємно»,
«Таємно» та інших
26.
матеріальних носіїв
секретної інформації,
порядку ведення
секретного діловодства

Головний спеціаліст
з мобілізаційної
роботи

Щокварт
ально,
протягом
року

Забезпечення
своєчасно
інформування
Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та
27. сільського
господарства України
про стан виконання
Плану основних
заходів мобілізаційної
підготовки за 2020 рік

Головний спеціаліст
з мобілізаційної
роботи

ІV
квартал

мобілізаційної підготовки
Укртрансбезпеки на 2020
рік
Проведено щоквартальні
перевірки наявності
документів і справ
мобілізаційного характеру
з грифом «Цілком
таємно», «Таємно» та
інших матеріальних носіїв
секретної інформації,
порядку ведення
секретного діловодства, за
результатами яких
складено Акти
щоквартальних перевірок
наявності документів і
справ мобілізаційного
характеру
Своєчасно поінформовано
Міністерство розвитку
економіки, торгівлі та
сільського господарства
України про стан
виконання Плану
основних заходів
мобілізаційної підготовки
за 2020 рік

№7199/09/15-20 від 11.09.2020
Виконано.
Наказ та Акт перевірки за І-ІІ III квартал
знаходиться у режимно-секретному органі

Виконано.
Своєчасно поінформовано Міністерство
розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України про стан виконання
Плану основних заходів мобілізаційної
підготовки за 2020 рік

VІІI. Здійснення заходів з питань міжнародного співробітництва, європейської та євроатлантичної інтеграції
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1.

Участь у роботі рад,
комітетів та робочих
груп, утворених з
метою забезпечення
співробітництва у
сфері європейської та
євроатлантичної
інтеграції

Управління
міжнародного
співробітництва

Протягом
року

Взято участь у роботі рад,
комітетів та робочих груп
з метою забезпечення
співробітництва у сфері
європейської та
євроатлантичної інтеграції

Виконано.
Взято участь у таких заходах:
03 лютого 2020 року – засідання міжвідомчої
робочої групи з розбудови Національної
системи стійкості,
11 лютого 2020 року – міжвідомчий семінар з
розбудови стійкості в рамках в рамках групи
консультативної підтримки НАТО з
розбудови стійкості,
12 лютого 2020 року – засідання Женевської
комісії з питань забезпечення виконання
Угоди про прийняття єдиних технічних
приписів для колісних транспортних засобів,
предметів обладнання та частин, які можуть
бути встановлені та/або використані на
колісних транспортних засобах, і про умови
взаємного визнання офіційних затверджень,
виданих на основі цих приписів, 1958 року з
поправками 1995,
19-20 лютого 2020 року – тренінг на тему
«Навички публічних виступів» за програмою
Україна-НАТО Комісії з питань координації
євроатлантичної інтеграції України;
25 лютого 2020 року – робоча зустріч щодо
забезпечення нормативно-правового
підгрунтя для відбору, пріоритезації та
моніторингу реалізації інфраструктурних
проєктів;
27 лютого 2020 року – семінар за участю
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Світового банку щодо підготовки концесії
автомобільних доріг;
27-28 лютого 2020 року – семінар ТАІЕХ
щодо Регламенту з захисту (ЕU GDPR) та
кращих практик захисту персональних даних
в Європі;
03 березня 2020 року – нарада щодо
покращення роботи та підвищення
ефективності в секторі міжнародної технічної
допомоги під головуванням за участі
радника Прем’єр-міністра України;
23 липня 2020 року – засідання Женевської
комісії щодо розгляду питання оцінювання
діяльності органу із сертифікації
індивідуального затвердження колісних
транспортних засобів, партій частин та
обладнання призначеного наказом
Міністерства інфраструктури України від
06.09.2016 № 306 за номером UА.СТR.005,
ТОВ «Рівнестандарт»;
17 серпня 2020 року – засідання керівного
комітету з питань реалізації проєкту
технічної допомоги ЄС «Подальша підтримка
імплементації Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС та Національної
тренспортної стратегії в Україні» , 17 серпня
2020;
09-10 вересня 2020 – засідання українськоугорської Змішаної Комісії з питань
міжнародних автомобільних перевезень (в
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режимі онлайн);
21 вересня 2020 року – відеоконференція між
Державною службою України з безпеки на
транспорті та Генеральним інспекторатом
дорожнього транспорту Республіки Польща
щодо Європейської організації дорожнього
контролю (ECR);
23-24 вересня 2020 року – засідання
українсько-польської Змішаної Комісії з
міжнародного автомобільного сполучення;
30 вересня – 01 жовтня 2020 року – засідання
українсько-турецької Змішаної Комісії з
міжнародних автомобільних перевезень
(режим онлайн);
13 листопада 2020 року – семінар-тренінг з
аналізу та прогнозування гібридних операцій
щодо міжвідомчої взаємодії центральних
органів виконавчої влади України в сфері
протидії гібридним загрозам;
17 листопада 2020 року – засідання
Женевської комісії щодо призначення малого
приватного підприємства «КАРТІ» органом із
сертифікації для індивідуального
затвердження колісних транспортних засобів
їх частин та обладнання, відповідно до
порядку призначення, відмови у призначенні
та анулювання призначення органу із
сертифікації., затвердженого постановою
КМУ від 01.07.2016 № 416;
18-19 листопада 2020 року – засідання
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українсько-польської Змішаної комісії про
міжнародні автомобільні перевезення (режим
онлайн);
27 листопада 20202 року – відеоконфренція з
представниками Європейського
інвестиційного банку щодо Інтелектуальної
транспортної системи;
02 грудня 2020 року – відеоконференція між
Державною службою України з безпеки на
транспорті та Генеральним інспекторатом
дорожнього транспорту Республіки Польща;
04 грудня 2020 року – засідання Женевської
комісії щодо призначення малого приватного
підприємства «Бас-транс-сервіс» органом із
сертифікації для індивідуального
затвердження колісних транспортних засобів
їх частин та обладнання, відповідно до
порядку призначення, відмови у призначенні
та анулювання призначення органу із
сертифікації, затвердженого постановою
КМУ від 01.07.2016 № 419
2.

Забезпечення
Управління
координації та
міжнародного
моніторингу виконання співробітництва
Угоди про асоціацію
між Україною, з однієї
сторони, та
Європейським Союзом,
Європейським
співтовариством з
атомної енергії і їхніми

Протягом
року

Забезпечено координацію
та моніторинг виконання
Угоди про асоціацію між
Україною, з однієї
сторони, та Європейським
Союзом, Європейським
співтовариством з атомної
енергії і їхніми
державами-членами, з
іншої сторони, надано

Виконано.
Забезпечено координацію та моніторинг
виконання Угоди про асоціацію між
Україною, з однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським співтовариством з
атомної енергії і їхніми державами-членами, з
іншої сторони, надано звіти на
Мінінфраструктури про результати
виконання імплементаційних заходів листами
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3.

4.

державами-членами, з
іншої сторони, надання
звітів про результати
виконання
імплементаційних
заходів
Участь у розробленні
Управління
та опрацюванні
міжнародного
проєктів нормативноспівробітництва
правових актів з питань
міжнародного
співробітництва

Забезпечення в межах
компетенції реалізації
проєктів міжнародної
технічної допомоги та
участі представників
Укртрансбезпеки у
роботі таких проєктів

Управління
міжнародного
співробітництва

звіти про результати
виконання
імплементаційних заходів

Протягом
року

Забезпечено участь у
розробленні та
опрацюванні проєктів
нормативно-правових
актів з питань
міжнародного
співробітництва

Протягом
року

Забезпечено в межах
компетенції реалізацію
проєктів міжнародної
технічної допомоги та
участь представників
Укртрансбезпеки у роботі
таких проєктів

Укртрансбезпеки:
від 28.01.2020 № 724/06/15-20;
від 28.02.2020 № 1912/06/15-20;
від 01.04.2020 № 3012/06-1/15-20;
від 30.06.2020 № 4921/06/15-20;
від 30.09.2020 № 7649/06/15-20
Виконано.
Протягом звітного періоду працівниками
Відділу міжнародного співробітництва взято
участь в опрацюванні:
- проєкту розпорядження Кабінету Міністрів
України «Про затвердження плану заходів на
2020 рік з реалізації Стратегії комунікації у
сфері європейської інтеграції
на 2018-2020 роки», розробленого
Міністерством культури, молоді та спорту
України;
- проєкт Угоди про Єдиний транзитний дозвіл
ТРАСЕКА, надано коментарі;
- проєкту розпорядження Кабінету Міністрів
України «Про підписання Угоди про
фінансування заходу
«Кліматичний пакет для стабільної
економіки: (CASE) в Україні»
Виконано.
Забезпечено
зустрічі
керівництва
Укртрансбезпеки
з
представниками
Генерального
інспекторату
дорожнього
транспорту Республіки Польща щодо
співробітництва
двох
відомств
та
представниками EGIS Україна з питань
реалізації проєкту «Подальша підтримка
імплементації Угоди про асоціацію та
Національної транспортної стратегії в
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5.

Погодження
технічного завдання
проєкту Twinning
«Сприяння
впровадження норм та
стандартів ЄС з питань
безпеки у сфері
транспорту» та
підготовка до його
реалізації

Управління
міжнародного
співробітництва,

Протягом
року

Сприяння впровадженню
норм та стандартів ЄС з
питань безпеки у сфері
транспорту шляхом
погодження технічного
завдання проєкту
Twinning «Сприяння
впровадженню норм та
стандартів ЄС з питань
безпеки у сфері
транспорту» та підготовка
до його реалізації

Протягом
року

Проведено заходи щодо
обміну досвідом
інспекторського складу
Укртрансбезпеки з
представниками

Управління
державного
контролю на
наземному
транспорті,
Департамент
надання
адміністративних
послуг на наземному
транспорті

6.

Забезпечення
Управління
проведення заходів
міжнародного
щодо обміну досвідом
співробітництва
інспекторського складу
Укртрансбезпеки з

Україні»,
04 лютого 2020 року.
Підготовлено та надано Національному
агентству України з питань державної служби
пропозиції Укртрансбезпеки до Плану
залучення зовнішньої допомоги Європейської
комісії у рамках інструменту ТАІЕХ на 2020
рік лист від 25.02.2020 №1790/06/15/-20
Виконується.
Здійснено обмін листами з Міністерством
інфраструктури
України
щодо
участі
Мінінфраструктури у реалізації проєкту
міжнародної
технічної
допомоги
Європейської Комісії в рамках інструменту
Twinning, ініціатором якого є Державна
служба України з безпеки на транспорті, а
також проведення зустрічі за участі
заступника Міністра з питань європейської
інтеграції Наталії Форсюк, уповноважених
осіб Департаменту з безпеки на транспорті,
керівництва
Укртрансбезпеки
та
координатора проєкту Представництва ЄС в
Україні Теодори Андреєвої. Дату проведення
зустрічі буде визначено після відміни
карантинного режиму.
Станом на грудень 2020 року без змін.
Відповідно
до
рішення
Міністерства
інфраструктури
чекаємо
завершення
карантинних заходів
Виконано.
16-18
січня
2020
року забезпечено
закордонне
відрядження
Олександра
Погорілого, Голови Укртрансбезпеки, у
складі делегації Державного агентства
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представниками
аналогічних відомств
інших країн

Голова Державної служби України
з безпеки на транспорті

аналогічних відомств
інших країн

автомобільних доріг України для участі у
переговорах
з
компанією
Forstreiter
Connsulting GmbH з метою переймання
досвіду
щодо
імплементації
системи
зважування автомобілів у русі та стягнення
плати за проїзд, які відбулись у м. Відень
(Республіка Австрія).
29 січня 2020 року забезпечено зустрічі
керівництва та працівників Укртрансбезпеки
з представниками Генерального інспекторату
дорожнього транспорту Республіки Польща
щодо співробітництва двох відомств. 04
лютого 2020 року відбулася зустріч з
представниками EGIS Україна з питань
реалізації проєкту «Подальша підтримка
імплементації Угоди про асоціацію та
Національної транспортної стратегії в
Україні».
Під час відеоконференції з представниками
Генерального
інспекторату
дорожнього
транспорту Республіки Польща (GITD), яка
відбулася 21 вересня 2020 року, було
обговорене питання щодо проведення таких
заходів
після
завершення
карантину,
зумовленого
запобіганням
поширенню
коронавірусу COVID-19

Єгор ПРОКОПЧУК

