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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України
«Про забезпечення безпеки на транспорті, об’єктах дорожнього господарства та поштового зв’язку»

Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

На цей час на об’єктах транспорту загального користування, дорожнього господарства та поштового зв’язку функціонує 1447 залізничних станцій, 5422 залізничних переїзди, 77 залізничних мостів, тунелів та шляхопроводів; 28 морських та річкових портів, 5 шлюзів та Запорізький район гідротехнічних споруд; 42 підприємства автомобільного транспорту, 774 автовокзалів та автостанцій; 80 підприємств повітряного транспорту, 111 аеропортів, аеродромів, аероклубів, 7 регіональних систем управління повітряним рухом; 36 ремонтних заводів цивільної авіації; 3 метрополітени, (87 станцій); 1345 поштампів, 27 центрів обробки та перевезення пошти, 27 зональних вузлів та вузлів поштового зв'язку, 13199 відділень поштового зв'язку.
Загальний аналіз випадків актів незаконних втручань в діяльність транспорту, об’єктів дорожнього господарства та поштового зв’язку протягом 2014 року вказує на значне збільшення у порівнянні із минулими роками кількості випадків крадіжок, накладання сторонніх предметів або пошкодження елементів рухомого складу і об’єктів транспорту та поштового зв’язку, виявлення вибухових пристроїв або надходження анонімних повідомлень про їх встановлення, перекриття руху транспорту сторонніми особами, погроз та насильства щодо персоналу транспорту та учасників дорожнього руху.
Протягом 2014 року стався 1281 випадок незаконних втручань у діяльність транспорту, об’єктів дорожнього господарства та поштового зв’язку, що майже в 3 рази перевищує зазначений показник у порівнянні з 2013 роком (431 випадок).
Зростання кількості випадків актів незаконного втручання в 2014 році пов’язане з загостренням ситуації в Луганській, Донецькій, Одеській та Харківській областях, внаслідок чого було нанесено значні матеріальні збитки об’єктам транспорту, дорожнього господарства та поштового зв’язку.
Наприклад, на залізничному транспорті протягом 2014 року допущено 260 випадків актів незаконних втручань, внаслідок яких було затримано 484 поїзди на 412 годин та нанесено збитків на суму 750,56 тис. грн..
При цьому, у 2014 році такі показники погіршились у 3,3 рази та склали відповідно 842 випадки актів незаконних втручань, внаслідок яких затримано 575 поїздів на 800 годин та нанесено збитків на суму 117 688,6 тис. грн., з них:

419 випадків (49,8%) складають крадіжки та пошкодження елементів рухомого складу та інфраструктури;
169 випадків (20%) від загальної кількості випадків складають хибні анонімні повідомлення про встановлення вибухових пристроїв на вокзалах, рухомому складі та на інших об’єктах інфраструктури;
101 (12%) випадок насильства щодо персоналу залізничного транспорту чи учасників залізничного руху;
65 випадків (7,7%) виявлення вибухових пристроїв у рухомому складі чи на об’єктах інфраструктури;
41 (4,9%) випадків накладення сторонніх предметів на колію;
37 (4,4%) випадок перекриття руху поїздів сторонніми особами.
Протягом 2014 року внаслідок незаконних втручань загинуло 2 особи та травмовано 20 осіб.
Сума матеріальних збитків пошкоджених залізниць, які потребують відновлювальних робіт складає близько 2 млрд. грн.
У галузі поштового зв’язку в 2014 році зафіксовано 187 випадків незаконних втручань у виробничу діяльність, що в 1,7 разів більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року (111 випадок).
Під час проведення акцій протесту та внаслідок ведення бойових дій відбувалися захвати приміщень відділень поштового зв’язку, поштових автомобілів мітингувальниками та озброєними особами.
Внаслідок скоєння актів незаконного втручання в діяльність УДППЗ «Укрпошта» в 2014 році нанесено матеріальних збитків на загальну суму 3517,296 тис. грн. При виконанні своїх службових обов’язків загинуло               2 працівники поштового зв’язку та 6 працівників отримали травми.
Протягом 2014 року сталося 110 випадків незаконних втручань у діяльність дорожнього комплексу, що в 5,24 рази більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року (21 випадок).
Сума матеріальних збитків пошкоджених автомобільних доріг загального користування, які потребують відновлювальних робіт складає близько 3 млрд. грн.
Крім того, кількість актів незаконного втручання в діяльність метрополітенів збільшилась у 10,3 разів, підприємств автомобільного транспорту – в 7 разів, підприємств міського електричного транспорту – у
2 рази, морських портів – в 1,5 рази, аеропортів – в 1,4 рази.
Водночас законодавством не визначено правові та організаційні основи забезпечення безпеки на транспорті, що входить до Єдиної транспортної системи України (крім трубопровідного), об’єктах дорожнього господарства та поштового зв’язку щодо недопущення виникнення актів незаконного втручання, у тому числі тероризму і піратства, та реагування на випадки їх виникнення, а також засад щодо діяльності органів влади, що здійснюють державне регулювання, управління, державний нагляд та контроль за діяльністю у зазначеній сфері.

Законопроектом визначаються організаційні засади щодо вирішення питань забезпечення транспортної безпеки шляхом створення системи, яка передбачає:
оцінку ризиків та уразливості об’єктів забезпечення транспортної безпеки, віднесення їх до відповідної категорії з питань транспортної безпеки;
визначення та реалізацію заходів щодо забезпечення належного рівня транспортної безпеки на об’єктах забезпечення транспортної безпеки;
своєчасне впровадження заходів щодо забезпечення належного рівня транспортної безпеки при отриманні інформації про підвищення імовірності виникнення актів незаконного втручання;
реалізацію заходів щодо захисту життя і здоров’я людей та надання їм допомоги на об’єктах забезпечення транспортної безпеки, запобігання втраті або пошкодженню майна внаслідок виникнення таких актів;
здійснення контролю (нагляду) щодо забезпечення транспортної безпеки;
функціональне навчання фахівців, до повноважень яких відносяться питання забезпечення транспортної безпеки;
атестацію осіб та формувань забезпечення транспортної безпеки.
Забезпечення виконання зазначених заходів буде здійснюватись шляхом створення у складі суб’єктів господарювання формувань забезпечення транспортної безпеки або укладання договорів з іншими суб’єктами щодо забезпечення ними транспортної безпеки.

Мета та шляхи її досягнення
Метою прийняття проекту Закону України «Про забезпечення безпеки на транспорті, об’єктах дорожнього господарства та поштового зв’язку» (далі – проект Закону) є створення системи забезпечення транспортної безпеки, яка забезпечить недопущення вчинення актів незаконного втручання, що створюють загрозу життю і здоров’ю людей, навколишньому середовищу, а також захист людей та уникнення значних матеріальних збитків від негативних наслідків таких актів у випадку їх вчинення на об’єктах забезпечення транспортної безпеки.

Правові аспекти
Міжнародні нормативно-правові акти:
щодо безпеки морських портів:
Международный кодекс по охране судов и портовых средств;
Директива 2005/65/ЕС Європейського парламенту та Ради від 26 жовтня 2005 р. з підвищення безпеки портів;
Регламент (ЄС) № 725/2004 Європейського парламенту та Ради від 31 березня 2004 року про посилення безпеки суден та портових споруд;
Временное руководство по проведению добровольной самооценки договаривающимися правительствами и портовыми средствами;
щодо безпеки цивільної авіації:
Приложение 17 к Конвенции о международной гражданской авиации: Безопасность. Защита международной гражданской авиации от актов незаконного вмешательства;
Руководство по безопасности для защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства ИКАО;
Законодавчі та нормативно-правові акти України:
Повітряний кодекс України;
Закони України:
Про транспорт;
Про морські порти України;
Про залізничний транспорт;
Про охоронну діяльність;
Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації;
Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України;
Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;
Про перевезення небезпечних вантажів;
Про захист персональних даних;
Про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період
Про оборону України.
Постанови Кабінету Міністрів України:
Положення про відомчу воєнізовану охорону на залізничному транспорті, затверджене постановою Кабінету Міністрів України
від 11.01.1994 № 7.
Порядок взаємодії відомчої воєнізованої охорони з органами (підрозділами) внутрішніх справ, Служби безпеки, Збройних Сил, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи у разі виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 № 460;
Порядок надання центральними та місцевими органами виконавчої влади допомоги адміністрації морських портів України, власникам морських терміналів, портовим операторам у ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій і катастроф, а також у запобіганні можливим протизаконним і несанкціонованим втручанням у портову діяльність, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 670;

Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проекту Закону не потребує витрат із Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

Позиція заінтересованих органів
Законопроект потребує погодження з Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Державною регуляторною службою України.

Регіональний аспект
Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць, потреб регіонів, впливу на регіональний розвиток.

61. Запобігання дискримінації
У законопроекті відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

Запобігання корупції
У законопроекті відсутні правила і процедури, що містять ризики вчинення корупційних правопорушень.

Громадське обговорення
Законопроект розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

Позиція соціальних партнерів
Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.



Оцінка регуляторного впливу
Законопроект є регуляторним актом. Регуляторний акт розроблено з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

101. Вплив реалізації акта на ринок праці
Реалізація закону не вплине на ринок праці.

Прогноз результатів
Введення в дію закону забезпечить зменшення ризику вчинення актів незаконного втручання на транспорті, об’єктах дорожнього господарства та поштового зв’язку до граничнодопустимого рівня, а також забезпечить захист пасажирів та інших осіб, які перебувають на цих об’єктах у випадку їх вчинення.



Міністр інфраструктури України                               	  А.М. Пивоварський
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