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ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 
У СФЕРІ БЕЗПЕКИ РУХУ НА 
ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ 

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ 
ДЕПАРТАМЕНТ БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ 
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ЗАГАЛЬНИЙ СТАН АВАРІЙНОСТІ НА ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ 
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І півріччя  2014 року 
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Загальний стан аварійності 
на транспорті України у І півріччі 2015 року 

(у порівнянні з аналогічним періодом 2014 року) 

_______________ 
Примітка: 
без урахування звірки кількості ДТП, загиблих та травмованих у них осіб на автомобільному транспорті 
загального користування та міському електричному транспорті з даними ДДАІ МВС України за червень 2015 року   
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СТАН АВАРІЙНОСТІ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ 
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у І півріччі 2015 року 
(у порівнянні з аналогічним періодом 2014 року) 
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ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАСПОРТ УКРАЇНИ” 

 
 
 
 
 

Закон України 
 

 
«Про залізничний  
транспорт України» 

 
 
 

Видання офіційне 
 
 
 
 
Київ 

Верховна Рада України 
20__ рік 

Проект 

Прийняття Закону України "Про залізничний транспорт України" має забезпечити: 

- підвищення якості залізничних транспортних послуг; 

- підвищення ефективності системи державного управління та регулювання;  
 

- прискорення темпів євроінтеграції України;  
 

- доступність інфраструктури залізничного транспорту для користувачів 
різних форм власності; 
 
- формування на залізничному транспорті сучасних ринкових відносин та 
підвищення його конкурентоспроможності;   
 
- розширення можливостей підприємницької діяльності у сфері залізничного 
транспорту; 

- підвищення інвестиційної привабливості підприємств залізничного 
транспорту; 

- підвищення безпеки при користуванні залізничним транспортом. 
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ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАСПОРТ УКРАЇНИ” 

Щодо розвитку залізниць у Співтоваристві в частині основних принципів діяльності галузі: 
незалежність управління, конкуренція перевізників 

Директива 
91/440/ЄС 

Щодо рівноправного доступу та встановлення плати за інфраструктуру: фінансова незалежність 
оператора інфраструктури від перевізника, державний контроль за рівноправним доступом, держава 
встановлює граничні рамки тарифів на залізничну інфраструктуру 

 
 

Директива 
2001/14/ЄС 

Про ліцензування залізничних підприємств: авторизація оператора інфраструктури, ліцензування 
перевізників (фінансова спроможність, професійна компетентність) 
 
 

Директива 95/18/
ЄС 

Про безпеку на залізничному транспорті: система управління безпекою, державний контроль, 
сертифікати безпеки 
 
 

Директива 
2004/49/ЄС 

Про ліцензування машиністів: держава видає ліцензії машиністам та веде реєстр виданих 
машиністам ліцензій та сертифікатів  
 
 

Директива 
2007/59/ЄС 

Держава  укладає угоди із перевізниками на здійснення соціальних перевезень та контролює їх 
виконання 
 

Регламент 
1370/2007/ЄС 

Держава визначає критерії якості пасажирських залізничних перевезень та контролює їх виконання 
перевізниками 
 

Регламент 
1371/2007/ЄС 

Про інтероперабельність залізниць: сертифікація рухомого складу, забезпечення доступу до послуг 
маломобільним верствам населення 
 
 

Директива 
2008/57/ЄС 

Заборона на фінансові обтяження  державних залізничних підприємств або надання їм преференцій 
 

Регламент 
1192/69/ЄС 
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ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАСПОРТ УКРАЇНИ” 

Глава 1. Загальні положення 
Стаття 1. Визначення основних термінів 
 

Глава 2. Державне регулювання у сфері залізничного транспорту 
Стаття 5. Основи державного регулювання у сфері залізничного транспорту  
Стаття 6. Особливості ліцензування на залізничному транспорті 
 

Глава 5. Залізничний рухомий склад 
Стаття 23. Основні вимоги до залізничного рухомого складу та контейнерів 
 

Глава 7. Безпека руху на залізничному транспорті 
Стаття 27. Система управління безпекою руху 
Стаття 28. Сертифікат авторизації та сертифікат безпеки  
Стаття 29. Система сповіщень з безпеки руху залізничного транспорту  
Стаття 30. Розслідування залізничних транспортних подій 
Стаття 31. Захист об’єктів залізничного транспорту від актів незаконного втручання  
 

Глава 8. Технічне регулювання та стандартизація на залізничному транспорті 
Стаття 35. Оцінка відповідності 
Стаття 36. Стандартизація 
Стаття 37. Метрологічна діяльність 
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§  безпека руху залізничного транспорту  – стан процесу (системи) руху 
залізничного рухомого складу, самого залізничного рухомого складу та об’єктів 
залізничної інфраструктури під час їх експлуатації, при якому ризик виникнення 
залізничних транспортних подій та їх наслідків не перевищує 
граничнодопустимого рівня, а також забезпечується захищеність життя і 
здоров’я громадян, навколишнього природного середовища, майна фізичних або 
юридичних осіб від наслідків таких подій (далі – безпека руху); 

§  сертифікат авторизації – документ, який засвідчує спроможність оператора 
інфраструктури забезпечити управління та безпечну експлуатацію певної 
залізничної інфраструктури з встановленим рівнем граничнодопустимого ризику 
безпеки руху залізничного транспорту; 

§  сертифікат безпеки – документ, який засвідчує, що перевізник спроможний 
забезпечити перевезення вантажів та/або пасажирів залізничним транспортом з 
встановленим рівнем граничнодопустимого ризику безпеки руху залізничного 
транспорту; 

 

§  система управління безпекою руху – структурована та задокументована 
сукупність взаємозв’язаних та взаємодіючих елементів менеджера залізничної 
інфраструктури,  залізничного підприємства - перевізника щодо управління 
безпекою руху залізничного транспорту з метою встановлення політики, цілей та 
відповідних процесів досягнення цих цілей. 

ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАСПОРТ УКРАЇНИ”. 
СТАТТЯ 1. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ 
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6. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки 
на залізничному транспорті, здійснює:  

 

1) видачу, доповнення та анулювання сертифікатів авторизації та сертифікатів безпеки; 

2) контроль функціонування впровадженої перевізником, оператором інфраструктури системи 
управління безпекою руху; 

3) видачу прав на управління тяговим залізничним рухомим складом (посвідчення машиніста) у 
порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізацію державної політики у сфері залізничного транспорту; 

4) ведення реєстру залізничного рухомого складу у порядку визначеному центральним органом 
виконавчої влади що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері 
залізничного транспорту; перевірку правильності реєстрації залізничного рухомого складу та 
актуальності реєстру залізничного рухомого складу; 

5) заборону експлуатації залізничного рухомого складу, який створює загрозу безпеці руху 
залізничного транспорту, життю та здоров’ю людей, навколишньому природному середовищу до 
усунення  порушень вимог нормативних актів з питань безпеки  руху залізничного транспорту; 

6) тимчасове призупинення руху залізничного рухомого складу, заборону або обмеження 
експлуатації інфраструктури, об’єктів або інфраструктурних комплексів залізничного транспорту 
незагального користування при наявності загрози безпеці руху залізничного транспорту, життю та 
здоров’ю людей, навколишньому природному середовищу; 

 

7) інші повноваження, передбачені цим та іншими актами законодавства. 

ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАСПОРТ УКРАЇНИ”. 
СТАТТЯ 5. ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 
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ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАСПОРТ УКРАЇНИ” 

  Стаття 6. Особливості ліцензування на залізничному транспорті 
 

   Ліцензування на залізничному транспорті здійснюється відповідно до Закону України 
“Про ліцензування видів господарської діяльності” з урахуванням особливостей, 
визначених цим Законом. 

   Ліцензуванню підлягає господарська діяльність перевізника, який здійснює 
перевезення пасажирів та/або вантажів залізничним рухомим складом (далі – ліцензія 
перевізника). 

   Ліцензія перевізника засвідчує спроможність перевізника займатися вказаним в ній 
видом підприємницької діяльності. Ліцензія перевізника, видана на здійснення 
залізничних перевезень, не дає права доступу до інфраструктури. 

   Ліцензія перевізника з дотриманням принципу рівності надається перевізнику, що 
надав заявку на отримання ліцензії перевізника (далі – претендент) і має добру 
репутацію і стабільне фінансове положення, що передбачає: 

§  достатність фінансових ресурсів; 
§  плани діяльності і керівництво; 
§  добру репутацію попередньої діяльності; 
§  відповідну професійну компетентність. 
   Для отримання ліцензії перевізник повинен відповідати вимогам ліцензійних умов. 
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ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАСПОРТ УКРАЇНИ”. 
ГЛАВА 5. ЗАЛІЗНИЧНИЙ РУХОМИЙ СКЛАД 

  Стаття 23. Основні вимоги до залізничного рухомого складу та контейнерів 
 
   1. Залізничний рухомий склад, призначений для перевезень пасажирів, 
вантажів, багажу та вантажобагажу, і контейнери, незалежно від їх 
приналежності, повинні відповідати вимогам Правил технічної експлуатації 
залізничного транспорту України, які затверджуються центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної 
політики у сфері залізничного транспорту, і відповідних технічних 
регламентів, правил та інших нормативно-правових актів. 

   Залізничний рухомий склад та його складові частини, контейнери повинні 
мати документи, що підтверджують відповідність вимогам технічних 
регламентів або діючих до їх вступу в силу нормативно-правових актів або 
нормативних документів центральних органів виконавчої влади, що 
встановлюють вимоги до залізничного рухомого складу. 

 
   2. Залізничний рухомий склад підлягає державній реєстрації з присвоєнням 
йому індивідуального номера у порядку, визначеному центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної 
політики у сфері залізничного транспорту. 
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ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАСПОРТ УКРАЇНИ”. 
ГЛАВА 7. БЕЗПЕКА РУХУ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ 

  Стаття 27. Система управління безпекою руху 
 
   Система управління безпекою руху створюється з метою забезпечення безпеки руху 
залізничного транспорту, попередження залізничних транспортних подій, зменшення 
тяжкості їх наслідків та мінімізації економічних збитків, пов’язаних з ними. 

   Положення про систему управління безпекою руху та методичні рекомендації щодо її 
розроблення та впровадження затверджує центральний орган виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері залізничного 
транспорту. 

   Оператор інфраструктури та перевізник повинні розробити, впровадити, підтримувати 
та удосконалювати власні системи управління безпекою руху з урахуванням вимог 
положення про систему управління безпекою руху та методичних рекомендацій щодо 
її розроблення та впровадження. 

   Контроль за функціонуванням системи управління безпекою руху здійснює 
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки 
на залізничному транспорті, у порядку, встановленому центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у 
сфері залізничного транспорту. 
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ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАСПОРТ УКРАЇНИ”. 
ГЛАВА 7. БЕЗПЕКА РУХУ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ 

  Стаття 28. Сертифікат авторизації та сертифікат безпеки  
 
   З метою отримання права на управління та керування діяльністю інфраструктури 
оператор інфраструктури повинен отримати сертифікат авторизації, який засвідчує, 
що оператор інфраструктури спроможний проводити зазначену діяльність, у 
відповідності до розробленої ним системи управління безпекою руху. 

   З метою отримання права на доступ до інфраструктури перевізнику необхідно 
отримати сертифікат безпеки, який засвідчує, що перевізник спроможний забезпечити 
перевезення вантажів та/або пасажирів залізничним транспортом з встановленим 
рівнем граничнодопустимого ризику безпеки руху залізничного транспорту у 
відповідності до розробленої ним системи управління безпекою руху. 

   Сертифікат авторизації та сертифікат безпеки видаються центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки на залізничному 
транспорті, за результатами проведеної ним перевірки щодо можливості фактичного 
забезпечення функціонування розробленої та схваленої системи управління безпекою 
руху у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері залізничного 
транспорту. 

   Сертифікат авторизації та сертифікат безпеки поновлюється не рідше, ніж кожні п’ять 
років, за заявою оператора інфраструктури та перевізника. 
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  Стаття 29. Система сповіщень з безпеки руху залізничного транспорту  
 

   1.Систему обов’язкових сповіщень щодо безпеки руху залізничного транспорту 
створює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
безпеки на залізничному транспорті, з метою сприяння збору інформації про 
залізничні транспортні події, фактичні чи потенційні недоліки в забезпеченні безпеки 
руху залізничного транспорту. 

   Оператор інфраструктури та перевізник зобов’язані забезпечити передачу відповідної 
інформації, передбаченої системою обов’язкових сповіщень.  

   Перелік залізничних транспортних подій та обсяг інформації щодо безпеки руху 
залізничного транспорту, які підлягають обов’язковому сповіщенню, аналізу та/або 
розслідуванню, а також порядок сповіщення, аналізу отриманої інформації та вжиття 
відповідних профілактичних заходів визначає центральний орган виконавчої влади, 
що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері залізничного 
транспорту. 

   Інформація про залізничні транспортні події, надана в рамках системи обов’язкових 
сповіщень, вноситься до бази даних добровільних і обов’язкових сповіщень, порядок 
ведення якої визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізацію державної політики у сфері залізничного транспорту. До 
бази даних добровільних і обов’язкових сповіщень не вносяться жодні імена чи адреси 
осіб. 

    

ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАСПОРТ УКРАЇНИ”. 
ГЛАВА 7. БЕЗПЕКА РУХУ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ 
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  Стаття 29. Система сповіщень з безпеки руху залізничного транспорту 

   Бази даних добровільних і обов'язкових сповіщень використовується центральним 
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки на 
залізничному транспорті, у межах своїх повноважень з метою систематичного аналізу 
отриманої інформації для виявлення тривожних тенденцій, пов'язаних з безпекою 
руху залізничного транспорту, та вжиття відповідних профілактичних заходів. 

§  2. Систему добровільних сповіщень щодо безпеки руху залізничного транспорту 
створює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
безпеки на залізничному транспорті, з метою сприяння збору інформації про факти 
порушень вимог законодавства, які можуть призвести до загрози безпеки руху 
залізничного транспорту. Зазначені сповіщення фіксуються в рамках системи 
обов’язкових сповіщень на нерегулярній основі (по мірі їх надходження). 

   Система добровільних сповіщень надає кожному громадянинові можливість 
інформувати центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері безпеки на залізничному транспорті, про випадки негативного характеру, які 
були ним зафіксовані чи до яких заявник був причетний.  

ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАСПОРТ УКРАЇНИ”. 
ГЛАВА 7. БЕЗПЕКА РУХУ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ 
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  Стаття 30. Розслідування залізничних транспортних подій 
 
   Усі залізничні транспортні події, у тому числі дорожньо-транспортні пригоди на 
залізничних переїздах, з залізничним рухомим складом резидентів та нерезидентів 
України, які сталися на території України, (далі – події) повинні бути розслідуваними.  

   Розслідування подій здійснюється з метою встановлення їх причин, удосконалення 
систем управління безпекою руху та вжиття профілактичних заходів щодо 
запобігання таким подіям у майбутньому.  

   Розслідування подій здійснює спеціалізована експертна установа з розслідування 
подій, що утворюється та статус якої визначається Кабінетом Міністрів України (далі – 
Орган з розслідування подій), відповідно до порядку, затвердженого центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної 
політики у сфері залізничного транспорту. 

 
   Орган з розслідування подій приймає рішення щодо проведення розслідування події з 
урахуванням тяжкості її наслідків, особливостей та рівня впливу на безпеку руху 
залізничного транспорту, а також за зверненнями центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки на залізничному транспорті, 
операторів інфраструктури (резиденти України), перевізників  та операторів 
залізничного рухомого складу (резиденти та нерезиденти України). 

ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАСПОРТ УКРАЇНИ”. 
ГЛАВА 7. БЕЗПЕКА РУХУ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ 
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  Стаття 30. Розслідування залізничних транспортних подій 
 

   Оператори інфраструктури та перевізники (резиденти України) повинні 
проводити власні розслідування подій відповідно до власних систем 
управління безпекою руху. 

  Будь-яке досудове розслідування, спрямоване на встановлення вини або 
відповідальності, повинне проводитися окремо від розслідування подій. 

  Орган з розслідування подій не може бути у підпорядкуванні чи іншим чином 
залежати від органу, що видає сертифікати авторизації та сертифікати  
безпеки. 

  Фінансування діяльності Органу з розслідування подій здійснюється за 
рахунок коштів Державного бюджету України та інших джерел, 
передбачених законодавством. 

ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАСПОРТ УКРАЇНИ”. 
ГЛАВА 7. БЕЗПЕКА РУХУ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ 
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  Стаття 35. Оцінка відповідності 
 

   Продукція залізничного призначення, що постачається для потреб 
залізничного транспорту повинна мати документ про відповідність. 
Процедури оцінки відповідності залізничної продукції запроваджуються 
технічними регламентами у сфері залізничного транспорту, розробка яких 
здійснюється відповідно до Закону України «Про технічні регламенти та 
оцінку відповідності». 

  Результати оцінки відповідності у сфері залізничного транспорту, яка була 
проведена за межами України, визнаються згідно з діючим законодавством 
та міжнародними договорами України. 

  Стаття 36. Стандартизація  

  Підприємства залізничного транспорту, з урахуванням господарських і 
професійних потреб, мають право організовувати та виконувати роботи із 
стандартизації відповідно до Закону України «Про стандартизацію». 

ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАСПОРТ УКРАЇНИ”. 
ГЛАВА 8. ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЯ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ 
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  Стаття 37. Метрологічна діяльність 
 

   1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері залізничного транспорту, координує та проводить роботи (надає 
послуги) щодо метрологічної діяльності (забезпечення єдності вимірювань) 
на залізничному транспорті відповідно до законодавства України, 
уповноважує підприємства та організації залізничного транспорту, їх 
відокремлені підрозділи на проведення вимірювань у сфері законодавчо 
регульованої метрології, що не пов’язані з оцінкою відповідності продукції, 
процесів, послуг. 

  2. Виконання робіт у сфері та по за сферою законодавчо регульованої 
метрології, здійснення нагляду (внутрішніх перевірок) щодо забезпечення 
єдності вимірювань на підприємствах залізничного транспорту загального 
користування, залізничного рухомого складу здійснюється метрологічними 
службами ПАТ «Українська залізниця» з дотриманням вимог Закону України 
«Про метрологію та метрологічну діяльність». 

ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАСПОРТ УКРАЇНИ”. 
ГЛАВА 8. ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЯ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ 
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СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ 
ТРАНСПОРТІ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС 

 

 
 

Директива 
2008/57/ЄС 
від 17.06.2008 

про інтероперабельність 
залізничних систем в межах 

   Співтовариства 
 
 
 

Директива 
2004/49/ЄС 
від 29.04.2004 

про безпеку залізниць 
у Співтоваристві 

 

 
 

   Директива 2007/59/ЄС 
від 23.10.2007 

про сертифікацію  
машиністів  
локомотивів 
і поїздів 

 

Регламент (ЄС) 
№ 1371/2007 

 від 23.10.2007 
про права та обов’язки 
 пасажирів залізничного  

транспорту 

Створення системи  
державного управління  
у сфері безпеки на  
залізничному 
транспорті 
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СТРУКТУРА СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ НА  
ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ 

Залізничні 
підприємства 

Менеджери 
інфраструктури 

Підприємства по 
виготовленню та 
ремонту рухомого 

складу, інфраструктури 
та обладнання 

Національне бюро 
з розслідування 

подій на транспорті 
УКРТРАНСБЕЗПЕКА 

Агентство 
на залізничному 
транспорті 

Кабінет Міністрів України 

Міністерство 
інфраструктури України 
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ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ 

Автомобільний 
транспорт 
загального 
користування 

 
 
 
 

Міський 
електричний 
транспорт 

 
 
 
 

Водний 
транспорт 

 
 
 
 
 

 
Залізничний 
транспорт 

 
 
 
 
 
 

Державна служба України з безпеки на транспорт 
(УКРТРАНСБЕЗПЕКА) 

Кабінет міністрів України 

Міністерство інфраструктури України 

Міністр інфраструктури України 

реалізація державної політики з питань безпеки на транспорті 
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УКРТРАНСБЕЗПЕКА. ОСНОВНІ ПОВНОВАЖЕННЯ В СФЕРІ БЕЗПЕКИ НА  
ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ 

Державний нагляд (контроль) за безпекою на залізничному 
транспорті 

Авторизація менеджерів залізничної інфраструктури, 
видача посвідчення машиністів 

Сертифікація безпеки перевізників та 
підприємств з ремонту рухомого складу 

Створення та ведення реєстрів 
рухомого складу та залізничних переїздів 

Проведення технічних розслідувань катастроф, аварій, 
серйозних інцидентів, ДТП на залізничному транспорті 

ВАНТАЖНІ 
ПЕРЕВЕЗЕННЯ 

ПАСАЖИРСЬКІ  
ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
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ЗАХОДИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ УТВОРЕННЯ ТА НАЛЕЖНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ  
УКРТРАНСБЕЗПЕКИ 

Призначення 
Голови 

Укртрансбезпеки 

Реєстрація ЦОВВ в 
органах державної 

юстиції 

Затвердження 
штатного розпису та 
кошторису витрат на 

діяльність 

І - ЕТАП ІІ - ЕТАП ІІІ - ЕТАП 

Призначення 
заступників 
Голови 

Укртрансбезпеки 

Прийняття Урядом 
розпорядження щодо 

забезпечення 
здійснення функцій і 

повноважень 

Прийняття на роботу 
працівників  

(30 % від загальної 
кількості 

працівників) 

ІV - ЕТАП V - ЕТАП VІ - ЕТАП 

Приведення у відповідність актів законодавства України у зв'язку зі створенням та 
подальшим функціонуванням Укртрансбезпеки 
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УКРТРАНСБЕЗПЕКА. ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. ПІДГОТОВКИ  
ІНСПЕКТОРСЬКОГО 

СКЛАДУ 
 

2. ПЕРІОДИЧНОГО 
ПІДТВЕРДЖЕННЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ   
ІНСПЕКТОРСЬКОГО 

СКЛАДУ 

1. Участь у роботі міжнародних  
    організацій (IMO, ЄЕК ООН, ECR, 
    EMSA, ОСЖД) 
2. Обмін досвідом і співпраця з 
    міжнародними організаціями 
3. Навчання інспекторів міжнародними 
    експертами 
4. Залучення технічної допомоги від 
    міжнародних організацій 

Міжнародне співробітництво 
та гранти 

Створення власного 
навчального  
центру для  
забезпечення 
кваліфікації 
інспекторського 

складу 
для: 

УКРТРАНСБЕЗПЕКА 
Матеріально - 
технічне 

забезпечення 
 
 

ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ 
ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ  
КОНТРОЛЮ   

 
КОМП’ЮТЕРНЕ ТА  
ПРОГРАМНЕ   
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
ЗАСОБИ ЗВ’ЯЗКУ  

 
ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ  
(картки інспекторів 

тощо) 
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УКРТРАНСБЕЗПЕКА. КАДРОВА ПОЛІТИКА 

Основні вимоги до працівників УКРТРАНСБЕЗПЕКИ 

Молодість 

Професіоналізм Знання 
іноземних мов 

Комунікабельність  Бажання 
працювати в команді  

“Нові обличчя” 

Постійне 
самовдосконалення 
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ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ У СФЕРІ ЗДІЙСНЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ 
ПОДІЙ НА ТРАНСПОРТІ 

Концепція структури Національного бюро з розслідування подій на транспорті 
(єдина незалежна установа з проведення розслідування подій на транспорті) 

Директор 

Перший заступник директора Заступник директора 

 
- Відділ документального та 
інформаційного забезпечення; 
- Відділ кадрової роботи; 
-  Відділ правової роботи; 
-  Відділ бухгалтерського 
обліку та звітності; 
 

- Відділ фінансового та 
матеріально-технічного 
забезпечення; 
- Режимно-секретний сектор; 
-  Сектор мобілізаційної 
роботи 

Відділ розслідування 
аварійних подій 
на авіаційному 
транспорті 

Відділ розслідування 
ДТП на автомобільному 

та міському 
електричному транспорті 

Відділ розслідування 
аварійних подій 
на залізничному 
транспорті 

Відділ розслідування 
аварійних подій 
на водному 
транспорті 

 
Національне законодавство: 
- ст. 16-2 ЗУ “Про транспорт” 
 
Міжнародне законодавство: 
- Директива Європейського 
Парламенту і Ради ЄС 
2004/49/ЄС 
 

Національне законодавство: 
- ст. 16-2 ЗУ “Про транспорт” 
- ст. 6 ЗУ “Про автомобільний 
транспорт” 
- ЗУ “Про міський електричний 
транспорт” 
 
 

Національне законодавство: 
- ч. 1 ст. 9, ч. 1 ст. 119 
Повітряного кодексу 
Міжнародне законодавство: 
- абзац (14) , ст. 4 Регламенту 
(ЄС) № 996/2010 
- Додаток 13 до Чикагської 
Конвенції 

Міжнародне законодавство: 
- Конвенція ООН з морського 
Права 
- Конвенція СОЛАС-74 
 

Структурні підрозділи з розслідування 
аварійних подій 

Структурні підрозділи адміністративно-
господарського призначення 


