
 

Інформація щодо стану виконання Плану діяльності Міністерства інфраструктури України на 2021 рік 

(станом на 30.12.2021) 
 

 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу Відповідальн

ий 

структурний 

підрозділ 

Стро

к 

вико

нанн

я 

Індикатор виконання Cтан виконання 

Стратегічне планування та європейська інтеграція 

 

1.  Забезпечення 

координації планування 

та моніторингу роботи 

Мінінфраструктури 

Директорат 

стратегічного 

планування та 

європейської 

інтеграції 

щокв

артал

ьно 

Забезпечено моніторинг 

виконання Плану діяльності 

Мінінфраструктури на 2021 рік та 

надання результатів моніторингу 

Міністру інфраструктури та 

Державному секретареві 

Виконано. 

Забезпечено щоквартальний моніторинг виконання 

Плану діяльності Мінінфраструктури на 2021 рік та 

надання результатів моніторингу Міністру 

інфраструктури та Державному секретареві 

2.  Моніторинг виконання 

щорічного 

операційного плану 

діяльності Уряду на 

2021 рік 

Директорат 

стратегічного 

планування та 

європейської 

інтеграції 

протя

гом 

року 

Забезпечено підготовку 

пропозицій та моніторинг після 

затвердження Плану пріоритетних 

дій Уряду на 2021 рік 

Виконано. 
Забезпечено підготовку пропозицій 

Мінінфраструктури до Плану пріоритетних дій 

Уряду на 2021 рік, затвердженого розпорядженням 

КМУ від 24.03.2021 № 276, здійснюється постійний 

моніторинг його виконання та внесення відповідної 

інформації до системи моніторингу КМУ 

portal.kmu.gov.ua, з метою чого підготовлено Окреме 

доручення від 19.04.2021 № 114/35/11-21. 

3.  Організаційне 

забезпечення розвитку 

транспортної логістики 

в Україні 

Директорат 

стратегічного 

планування та 

груде

нь 

Розроблено План заходів з 
розвитку мультимодальних 
перевезень, що містить аналіз 
сучасного стану та перспективних 

Виконано. 
Розроблено проєкт Плану заходів з розвитку 
мультимодальних перевезень, що містить аналіз 
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європейської 

інтеграції 

напрямків розвитку вантажних 
перевезень, а також перелік 
завдань із нормативно-правового 
забезпечення розвитку перевезень 
із використанням можливостей 
різних видів транспорту 

сучасного стану та перспективних напрямків 
розвитку вантажних перевезень. 
Вказаний проєкт Плану опрацьовано струткурними 
підрозділами Міністерства, відповідно до Окремого 
доручення від 14.01.2021 № 6/35/11-21, та повторно 
доопрацьваний План надіслано до структрних 
підрозділів Мінінфраструктури, відповідно до 
Окремого доручення від 01.06.2021 №148/35/11-21.  
Здійснено доопрацювання проєкту Плану відповідно 
до отриманих зауважень та 27.08.2021 отримано від 
експертів Проєкту оновлену редакцію, яка станом на 
30.09.2021 опрацьовується в Директораті. 29.10.2021 
було проведено узгоджувальну нараду за реЗакон 
Українильтатами, якої узгоджену Мініфраструктури 
версію направлено експертам Проєкту для 
доопрацювання. 

4.  Забезпечення 

координованої 

взаємодії з 

Адміністрацією 

Державної 

прикордонної служби 

України та Державною 

митною службою 

України з питань 

впровадження заходів з 

розвитку пунктів 

пропуску на 

державному кордоні 

Директорат 

стратегічного 

планування та 

європейської 

інтеграції 

пості

йно 

Забезпечено координацію 

відповідної роботи з  

Адміністрацією Державної 

прикордонної служби України та 

Державною митною службою 

України у межах компетенції 

Мінінфраструктури. 

Моніторинг актуальної ситуації 

функціонування пунктів 

пропуску через державний 

кордон, включаючи хід 

реалізації проєктів розвитку 

відповідної інфраструктури, 

ремонтних робіт під’їзних 

автомобільних доріг до 

міжнародних пунктів пропуску. 

Виконано. 
Забезпечується координація відповідної роботи з 

Адміністрацією Державної прикордонної служби 

України та Державною митною службою України 

у межах компетенції Мінінфраструктури, 

забезпечено підготовку матеріалів та участь 

керівництва Міністерства у нарадах з питань 

проблемних питань розвитку пунктів пропуску. 

Здійснюється щомісячний моніторинг актуальної 

ситуації функціонування пунктів пропуску через 

державний кордон, ремонтних робіт під’їзних 

автомобільних доріг до міжнародних пунктів 

пропуску. 
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Забезпечення участі та врахування 

позиції Мінінфраструтктури у 

роботі міжурядових комісій з 

транскордонного співробітництва. 

5.  Забезпечення 

координації планування 

та моніторингу роботи 

центральних органів 

виконавчої влади, 

діяльність яких 

спрямовується та 

координується через 

Міністра 

інфраструктури 

України 

Директорат 

стратегічного 

планування та 

європейської 

інтеграції 

пості

йно 

Забезпечено погодження та 
моніторинг виконання планів та 
пріоритетів діяльності 
центральних органів виконавчої 
влади, діяльність яких 
спрямовується та координується 
через Міністра інфраструктури 
України 

Виконано. 
Забезпечено погодження та моніторинг виконання 
планів та пріоритетів діяльності центральних органів 
виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та 
координується через Міністра інфраструктури 
України 

6.  Забезпечення 

координації планування 

державної політики, що 

формується іншими 

центральними органами 

виконавчої влади у 

сферах компетенції 

Мінінфраструктури 

Директорат 

стратегічного 

планування та 

європейської 

інтеграції 

пості

йно 

Опрацьовано та надано відповідні 
зауваження та пропозиції у межах 
компетенції Мінінфраструктури 
до проєктів Стратегій та інших 
документів державної політики, 
що розроблені іншими 
центральними органами 
виконавчої влади 

Виконано. 
Директоратом опрацьовано та надано відповідні 
зауваження та пропозиції у межах компетенції 
Мінінфраструктури до проєктів Стратегій, що 
розроблені іншими центральними органами 
виконавчої влади, зокрема Національної економічної 
стратегії до 2030 року. 

7.  Організація роботи у 

рамках пріоритетного 

напряму 1б Стратегії 

ЄС для Дунайського 

регіону  

Директорат 

стратегічного 

планування та 

європейської 

інтеграції 

пості

йно 

Забезпечено участь та врахування 
позиції Мінінфраструктури у 
робочих органах пріоритетного 
напряму 1б: покращення 
мобільності залізничного, 
дорожнього та авіаційного 
транспорту в рамках Стратегії ЄС 
для Дунайського регіону  

Виконано. 
25.03.2021 та 22.06.2021 Мінінфраструктури взяло 
участь у засіданнях Керівної групи Пріоритетного 
напряму 1б «Покращення мобільності та 
мультимодальності: залізничні, автомобільні та 
повітряні сполучення» ЄСДР, на якому зокрема, було 
актуалізовано питання щодо перегляду проєктів 
TEN-T в рамках Дунайського регіону, та висловлено 
зацікавленість Мінінфраструктури у пошуку дієвих 
механізмів фінансування проєктів в рамках ЄСДР. 
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У рамках пріоритетного напрямку 1b у сфері у 
автомобільного транспорту покращено стан 
автомобільної дороги М-15 Одеса – Рені (на 
м.Бухарест), зокрема здійснено ремонт 300 км 
автодороги та побудовано нові ділянки дороги в 
обхід м. Рені. Також досягнуто домовленості з 
румунською стороною щодо реалізації спільного 
проєкту «будівництво автодорожнього 
прикордонного мостового переходу через р. Тиса на 
українсько-румунському кордоні між населеними 
пунктами Біла Церква (Україна) – Сігету Мармацієй 
(Румунія)» 
У сфері авіаційного сполучення реалізовано такі 
проєкти: будівництво нового аеродромного 
комплексу МА «Одеса» (І черга); реконструкція 
аеродромного комплексу МА «Чернівці»; розвиток 
МА «Івано-Франківськ»; проєктування нового 
аеропорту у Закарпатській області. 

8.  Організація координації 

реалізації проєкту 

технічної допомоги ЄС 

«Подальша підтримка 

імплементації Угоди 

про асоціацію між 

Україною та ЄС та 

Національної 

транспортної стратегії в 

Україні» 

Директорат 

стратегічного 

планування та 

європейської 

інтеграції 

пості

йно 

Забезпечено координовану 
взаємодію структурних підрозділів 
Мінінфраструктури з експертами 
проєкту технічної допомоги ЄС 
«Подальша підтримка 
імплементації Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС та 
Національної транспортної 
стратегії в Україні», проведення 
засідань Керівного комітету 
проєкту, моніторинг та 
затвердження звітів роботи 
проєкту 

Виконано. 
Забезпечено координовану взаємодію структурних 
підрозділів Мінінфраструктури з експертами проєкту 
технічної допомоги ЄС «Подальша підтримка 
імплементації Угоди про асоціацію між Україною та 
ЄС та Національної транспортної стратегії в 
Україні». 
Забезпечно проведення засідань Керівного комітету 
проєкту, моніторинг та затвердження звітів. 

9.  Моніторинг реалізації 

Плану заходів з 

виконання Угоди про 

Директорат 

стратегічного 

планування та 

щокв

артал

ьно 

Забезпечено моніторинг та 
подання КМУ щоквартальних 
звітів щодо реалізації Плану 
заходів з виконання Угоди про 

Виконано. 
Департаментом міжнародного співробітництва та 
інвестиційної політики забезпечується моніторинг та 
подання КМУ щоквартальних звітів щодо реалізації 
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асоціацію між 

Україною, з однієї 

сторони, та 

Європейським Союзом, 

Європейським 

співтовариством з 

атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з 

іншої сторони, 

затверджений 

постановою КМУ від 

25.10.2017 № 1106 

європейської 

інтеграції 

асоціацію між Україною, з однієї 
сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і 
їхніми державами-членами, з іншої 
сторони, затверджений 
постановою КМУ від 25.10.2017 № 
1106 

Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між 
Україною, з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, 
затверджений постановою КМУ від 25.10.2017 № 
1106. 

10.  Інформаційно-

аналітичний супровід 

участі керівництва 

Міністерства у 

засіданнях 

двосторонніх органів 

Асоціації Україна – ЄС 

Директорат 

стратегічного 

планування та 

європейської 

інтеграції 

пості

йно 

Забезпечено участь та підготовку 
інформаційно-аналітичних та 
позиційних матеріалів у рамках 
засідань двосторонніх органів 
Асоціації Україна – ЄС 

Виконано. 
Департаментом міжнародного співробітництва та 
інвестиційної політики забезпечується участь та 
підготовка інформаційно-аналітичних та позиційних 
матеріалів у рамках засідань двосторонніх органів 
Асоціації Україна – ЄС (сьоме засідання Комітету 
асоціації між Україною та ЄС, сьоме засідання Ради 
асоціації між Україною та ЄС, шосте засідання 
Комітету асоціації Україна – ЄС у торговельному 
складі). 

11.  Забезпечення участі 

Міністерства у роботі в 

рамках ініціативи ЄС 

«Європейський зелений 

курс» 

Директорат 

стратегічного 

планування та 

європейської 

інтеграції 

пості

йно 

Забезпечено участь та підготовка 

інформаційно-аналітичних та 

позиційних матеріалів у рамках 

ініціативи ЄС «Європейський 

зелений курс» 

Виконано. 
Департаментом міжнародного співробітництва та 

інвестиційної політики забезпечується участь та 

підготовка інформаційно-аналітичних та 

позиційних матеріалів у рамках ініціативи ЄС 

«Європейський зелений курс». 

12.  Завершення роботи 

щодо оновлення 

додатків до Угоди про 

асоціацію між 

Україною, з однієї 

Директорат 

стратегічного 

планування та 

європейської 

інтеграції 

черве

нь 

Узгоджено зі стороною ЄС текст 
оновлених Додатків 17-4 та 17-5 до 
Угоди про асоціацію між 
Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, 

Виконано. 
Процедуру оновлення додатку XVII розділу 6 в 

частині XVII-4 «Правила, що застосовуються до 

поштових та кур'єрських послуг» та XVII-5 

«Правила, що застосовуються до міжнародного 
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сторони, та 

Європейським Союзом, 

Європейським 

співтовариством з 

атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з 

іншої сторони 

відповідно до 

оновленого 

законодавства ЄС 

Європейським співтовариством з 
атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншої 
сторони та схвалення їх Радою 
асоціації Україна – ЄС 

морського транспорту» Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС завершено.  

Прийнято розпорядження КМУ від 28.10.2021 

№ 1361-р «Про схвалення проєкту Рішення 

Комітету асоціації Україна - ЄС у торговельному 

складі про внесення змін до Доповнення XVII-3 

(Правила, що застосовуються до 

телекомунікаційних послуг), Доповнення XVII-4 

(Правила, що застосовуються до поштових та 

кур’єрських послуг) та Доповнення XVII-5 

(Правила, що застосовуються до міжнародного 

морського транспорту) Додатка XVII до Угоди про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони». 
 

13.  Проведення моніторингу 
виконання Додатка 17 до 
Угоди про асоціацію між 
Україною, з однієї 
сторони, та 
Європейським Союзом, 
Європейським 
співтовариством з 
атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з 
іншої сторони 

Директорат 

стратегічного 

планування та 

європейської 

інтеграції 

черве

нь 

Проведено моніторинг виконання 
Додатка 17 до Угоди про асоціацію  
між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з 
атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншої 
сторони 

Виконано. 
Проведено моніторинг виконання Додатка 17 до 
Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, 
та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншої сторони. 

14.  
 

 

 

Створення умов для 

розвитку 

мультимодальних 

перевезень в Україні 

Директорат 

стратегічного 

планування та 

європейської 

інтеграції 

верес

ень 

Підготовлено та проведено 

внутрішні процедури з 

узгодження нормативно – 

правового акту щодо розвитку та 

Виконано 
Розроблено проєкт Плану заходів з розвитку 
мультимодальних перевезень, що містить аналіз 
сучасного стану та перспективних напрямків 
розвитку вантажних перевезень. 
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виконання мультимодальних 

перевезень 

Вказаний проєкт Плану опрацьовано струткурними 
підрозділами Міністерства, відповідно до Окремого 
доручення від 14.01.2021 № 6/35/11-21, та повторно 
доопрацьваний План надіслано до структрних 
підрозділів Мінінфраструктури, відповідно до 
Окремого доручення від 01.06.2021 №148/35/11-21.  
Здійснено доопрацювання проєкту Плану 

відповідно до отриманих зауважень та 27.08.2021 

отримано від експертів Проєкту оновлену редакцію, 

яка станом на 30.09.2021 опрацьовується в 

Директораті. 29.10.2021 було проведено 

узгоджувальну нараду за реЗакон Українильтатами, 

якої узгоджену Мініфраструктури версію 

направлено експертам Проєкту для доопрацювання. 

15.  Інформаційно-

аналітичний супровід 

участі Міністра 

інфраструктури 

України в роботі 

Міжвідомчої комісії з 

питань державних 

інвестиційних проєктів 

Директорат 

стратегічного 

планування та 

європейської 

інтеграції 

протя

гом 

року 

Здійснено інформаційно-

аналітичний супровід участі 

Міністра інфраструктури України 

в роботі Міжвідомчої комісії з 

питань державних інвестиційних 

проєктів 

Виконано. 

Забезпечено підготовку інформаційно-аналітичний 

матеріалів для участі Міністра у засіданнях 

Міжвідомчої комісії з питань державних 

інвестиційних проєктів, які відбулась 08.07.2021, 

03.11.2021,16.11.2021,07.12.2021. 

З 19.10.2021 функції передано до Департаменту 

міжнародного та інвестиційної політики. 

16.  Здійснення 

моніторингу заходів та 

завдань, визначених 

актами Уряду, Указами 

Президента України, 

іншими нормативно – 

правовими актами з 

питань створення умов 

доступності для осіб з 

інвалідністю 

транспорту, об’єктів 

Директорат 

стратегічного 

планування та 

європейської 

інтеграції 

пості

йно 

Здійснено моніторинг заходів та 

завдань, визначених актами 

Уряду, Указами Президента 

України, іншими нормативно – 

правовими актами з питань 

створення умов доступності для 

осіб з інвалідністю транспорту, 

об’єктів транспортно-дорожньої 

інфраструктури та поштового 

зв’язку 

Виконано. 

Здійснено моніторинг заходів та завдань, 

визначених актами Уряду, Указами Президента 

України, іншими нормативно – правовими актами з 

питань створення умов доступності для осіб з 

інвалідністю транспорту, об’єктів транспортно-

дорожньої інфраструктури та поштового зв’язку 

Підготовлено та надано до Мінюсту пропозицій до 

проєкту Плану заходів з реалізації Національної 

стратегії у сфері прав людини на період 2021-2023 

років. 
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транспортно-дорожньої 

інфраструктури та 

поштового зв’язку 

Підготовлено та надано пропозиції Мінсоцполітики 

до проєкту розпорядження КМУ «Про 

затвердження Національного плану дій з реалізації 

Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 

2025 року». 

Підготовлено та надано до Мінрегіону пропозицій 

до проєкту розпорядження КМУ «Про 

затвердження Національної стратегії зі створення 

безбар’єрного простору в Україні». 

Підготовлено та надано пропозиції до Мінрегіону  

до проєкту плану заходів на 2021-2022 роки з 

реалізації Національної стратегії із створення 

безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 

року. 

Під час розробки нормативно-правових актів 

враховуються питання осіб з інвалідністю та 

маломобільних груп населення. 

План заходів з реалізації Національної транспортної 

стратегії України на період до 2030 року, 

затверджений Урядом 07.04.2021, зокрема 

передбачає питання осіб з інвалідністю та 

маломобільних груп населення. 

Наказом Мінінфраструктури від 27.09.2021 № 516 з 

атверджено склад Робочої групи з питань створення 

безбар’єрного простору у сфері транспорту. 

Проведено засідання Робочої групи 01.10.2021 та 

23.10.2021. 

Підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали 

до засідань з питань доступності для осіб з 

інвалідністю транспорту, об’єктів транспортно-

дорожньої інфраструктури та поштового зв’язку. 
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17.  Запровадження 

податкових пільг для 

суб’єктів 

господарювання у сфері 

мультимодальних/ 

комбінованих 

перевезень 

Директорат 

стратегічного 

планування та 

європейської 

інтеграції 

листо

пад 

Подано на розгляд КМУ проєкт 

Закону України «Про внесення 

змін до Податкового кодексу 

України у зв’язку з прийняттям 

Закону України «Про 

мультимодальні перевезення» 

Виконується. 

Розроблено проєкт Закону України «Про внесення 

змін до Податкового кодексу України у зв’язку з 

прийняттям Закону України «Про мультимодальні 

перевезення», який пройшов процедуру 

внутрішнього погодження. Міністерство фінансів 

України надало негативний висновок щодо 

вищезазначеного проєкту Закону. 

18.  Створення умов для 

функціонування 

Науково-технічної ради 

при Мінінфраструктури 

Директорат 

стратегічного 

планування та 

європейської 

інтеграції 

черве

нь 

Сформовано персональний склад 

та підготовлено положення про 

Науково-технічну раду 

Мінінфраструктури 

Виконується. 

У зв’язку із кадровими змінами в 

Мінінфраструктури підготовлено оновлене 

положення про Науково-технічну раду 

Мінінфраструктури. Станом на 15.12.2021 

отримано пропозиції для формування складу 

Науково - технічної ради.   

19.  Моніторинг реалізації 

та ефективності  

персональних 

спеціальних 

економічних та інших 

обмежувальних заходів 

(санкцій) 

Директорат 

стратегічного 

планування та 

європейської 

інтеграції 

щокв

артал

у  

Підготовлено на подання КМУ та 

Апарату Ради національної 

безпеки і оборони України 

інформаційно-аналітичні 

матеріали щодо реалізації та 

ефективності обмежувальних 

заходів (санкцій) 

Виконано. 

Мінінфраструктури щоквартально готує та подає 

КМУ, Апарату Ради національної безпеки і оборони 

України та іншим заінтересованим ЦОВВ 

інформаційно-аналітичні матеріали щодо реалізації 

та ефективності персональних спеціальних 

економічних та інших обмежувальних заходів 

(санкцій) 

20.  Моніторинг стану 

виконання плану 

заходів з виконання 

Державної програми 

стимулювання 

економіки для 

подолання негативних 

наслідків, спричинених 

обмежувальними 

Директорат 

стратегічного 

планування та 

європейської 

інтеграції 

щокв

артал

у 

Підготовлено та подано 

Міністерству розвитку 

економіки, торгівлі та сільського 

господарства України для 

подальшого узагальнення та 

подання КМУ інформаційно-

аналітичних матеріалів щодо 

стану виконання плану заходів з 

виконання Державної програми 

Виконано. 

Мінінфраструктури щокварталу готує та подає 

Міністерству економіки України для подальшого 

узагальнення та подання КМУ інформаційно-

аналітичні матеріали щодо стану виконання плану 

заходів з виконання Державної програми 

стимулювання економіки для подолання 

негативних наслідків, спричинених 

обмежувальними заходами щодо запобігання 
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заходами щодо 

запобігання 

виникненню і 

поширенню гострої 

респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-

CoV-2, на 2020—2022 

роки, затвердженої 

постановою КМУ від 

27.05.2020 № 534 

 

стимулювання економіки для 

подолання негативних наслідків, 

спричинених обмежувальними 

заходами щодо запобігання 

виникненню і поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2, на 2020—2022 

роки, затвердженої постановою 

КМУ від 27.05.2020 № 534 

виникненню і поширенню гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2, на 2020—2022 роки, затвердженої 

постановою КМУ від 27.05.2020 № 534. 

21.  Моніторинг та оцінка 

ефективності 

бюджетних програм, 

бюджетних коштів 

головним 

розпорядником 

бюджетних призначень 

за якими визначено 

Законом України «Про 

Державний бюджет 

України на 2020 рік» 

Мінінфраструктури   

Директорат 

стратегічного 

планування та 

європейської 

інтеграції 

протя

гом 

року 

Здійснено моніторинг та оцінку 

ефективності бюджетних 

програм,  бюджетних коштів 

головним розпорядником 

бюджетних призначень за якими 

визначено Законом України «Про 

Державний бюджет України на 

2020 рік» Мінінфраструктури   

Виконано. 

Мінінфраструктури здійснено оцінку ефективності 

бюджетних програм за 2020 рік відповідно до 

Порядку здійснення оцінки ефективності 

бюджетних програм головними розпорядниками 

коштів державного бюджету, затвердженого 

наказом Міністерства фінансів України від 

19.05.2020 № 223, зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України від 09 липня 2020 р. за  № 

646/34929.  

Результати оцінки ефективності бюджетних 

програм за 2020 рік оприлюднено на офіційному 

веб-сайті Мінінфраструктури у розділі «Про нас / 

Відкритий бюджет / Бюджет Міністерства / Оцінка 

ефективності бюджетних програм». 

22.  Інформаційно-

аналітичний супровід 

робочих поїздок 

Прем’єр-міністра 

України (в частині 

Директорат 

стратегічного 

планування та 

європейської 

інтеграції 

протя

гом 

року 

Здійснено інформаційно-

аналітичний супровід робочих 

поїздок Прем’єр-міністра 

України (в частині транспортної 

галузі, дорожнього господарства 

Виконано. 

Здійснено інформаційно-аналітичний супровід:  

робочої поїздки Міністра інфраструктури України,. 

до Запорізької та Донецької областей 21-23 квітня 

2021 року; 
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транспортної галузі, 

дорожнього 

господарства та 

надання послуг 

поштового зв’язку) та 

Міністра 

інфраструктури 

України до регіонів 

України 

та сфери поштового зв’язку) та 

Міністра інфраструктури України 

до регіонів України 

робочої поїздки Міністра інфраструктури України. 

до Одеської області 22-24 квітня 2021 року; 

робочої поїздки Міністра інфраструктури України,. 

до Черкаської області 06 серпня 2021 року. 

23.  Проведення 

внутрішнього контролю 

в апараті 

Мінінфраструктури та 

підготовка звіту про 

стан його організації та 

здійснення 

 

Директорат 

стратегічного 

планування та 

європейської 

інтеграції 

пості

йно 

Проведено внутрішній контроль в 

апараті Мінінфраструктури та 

підготовлено звіт про стан його 

організації та здійснення 

Виконано. 

Проведено внутрішній контроль в апараті 

Мінінфраструктури та підготовлено звіт про стан 

його організації та здійснення 

На виконання накаЗакон України 

Мінінфраструктури від 12.09.2019 № 693 «Про 

деякі питання здійснення внутрішнього контролю в 

апараті Міністерства інфраструктури України» 

підготовлено та надано Міністрові інфраструктури 

України та державному секретареві Доповідну 

записку щодо стану внутрішнього контролю в 

Мінінфраструктури у 2020 році від 15.01.2020 

№ 63/35/18-21, з якою надано опис та оцінку 

ідентифікованих ризиків у діяльності 

Мінінфраструктури, матрицю оцінки ризиків в 

діяльності апарату Мінінфраструктури в 2020 році, 

план з реалізації заходів внутрішнього контролю та 

моніторингу впровадження їх результатів в 

діяльності апарату Мінінфраструктури на 2021 рік, 

та пропозиції щодо удосконалення системи 

внутрішнього контролю. 

Листом Мінінфраструктури від 01.02.2021 № 

1042/35/10-21 надіслано Мінфіну Звіт про стан 
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організації та здійснення внутрішнього контролю у 

розрізі елементів внутрішнього контролю в 

Міністерстві інфраструктури України за 2020 рік. 

Станом на 15.12.2021 Директоратом стратегічного 

планування та європейської інтеграції  

опрацьовується інформація, надана структурними 

підрозділами Мінінфраструктури, про стан 

виконання організації та здійснення внутрішнього 

контролю у розрізі елементів внутрішнього 

контролю в Міністерстві інфраструктури України за 

2021 рік. 

 

24.  Організація роботи з 

підготовки та 

виконання стратегічних 

планів розвитку та 

інвестиційних планів 

суб’єктів 

господарювання, що 

належать до сфери 

управління 

Мінінфраструктури 

Директорат 

стратегічного 

планування та 

європейської 

інтеграції 

пості

йно 

Організовано роботу з підготовки 

та виконання стратегічних планів 

розвитку та інвестиційних планів 

суб’єктів господарювання, що 

належать до сфери управління 

Мінінфраструктури 

Виконано. 

Організовано роботу з підготовки та виконання 

стратегічних планів розвитку та інвестиційних 

планів суб’єктів господарювання, що належать до 

сфери управління Мінінфраструктури. Зокрема, з 

метою узгодження стратегічного, інвестиційного та 

фінансового планування до Мінінфраструктури 

надійшло 40 проєктів (у тому числі змін до 

затверджених та/або в новій редакції) стратегічних 

планів розвитку та інвестиційних планів на 

середньострокову перспективу, з них затверджено 

25. По іншим робота щодо їх затвердження триває. 

25.  Створення державного 

колегіального органу, 

який здійснює державне 

регулювання у сфері 

транспорту 

Директорат 

стратегічного 

планування та 

європейської 

інтеграції 

протя

гом 

року 

Подано на розгляд КМУ проєкту 

акта щодо створення державного 

колегіального органу, який 

здійснює державне регулювання 

у сфері транспорту 

Виконано. 

Мінінфраструктури листом від 16.09.2021                              

№ 559/35/63-21 внесено на розгляд КМУ проєкт 

Закону «Про внесення змін до Закону «Про 

транспорт» для прийняття рішення Уряду 

відповідно до вимог Регламенту КМУ, 

затвердженого постановою КМУ від 18 липня 2007 

року № 950. 
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26.  Забезпечення реалізації 

завдань, визначених 

Національною 

транспортною 

стратегією України на 

період до 2030 року, 

схваленою 

розпорядженням КМУ 

від 30.05.2018 № 430 

 

Директорат 

стратегічного 

планування та 

європейської 

інтеграції 

груде

нь 

Організовано моніторинг 

виконання Національної 

транспортної стратегії України до 

2030 року, схваленої 

розпорядженням КМУ від 

30.05.2018 № 430 

Виконується. 

Створено Моніторинговий Комітет (у складі 

чотирьох Робочих груп).  

Станом на 30.09.2021 проведено 4 експертних 

зустрічі. 

Станом на 15.12.2021 проведено засідання Робочих 

Груп стосовно виконання 1-3 пріоритету. 

 

Залізничний транспорт 

 

27.  Демонополізація ринку 

залізничних перевезень 

Управління 

залізничних 

перевезень 

протя

гом 

року 

Супроводження у Верховній Раді 

України проєкту Закону України 

«Про залізничний транспорт 

України» (реєстраційний номер 

1196-1) 

Виконано. 

Народними депутатами України Кісєльом Ю. Г., 

Скічком О. О. та іншими внесено до Верховної Ради 

України проєкт Закону України «Про залізничний 

транспорт України» (реєстр. № 1196-1 від 

06.09.2019) (далі – законопроєкт). 

З метою супроводження законопроєкту 

Мінінфраструктури у 2021 році проведено наступну 

роботу: 

- представниками Мінінфраструктури 02.03.2021 

взято участь у засіданні Підкомітету з питань 

залізничного транспорту Комітету Верховної Ради 

України з питань транспорту та інфраструктури, на 

якому розглянуто  пропозиції АТ «Укрзалізниця» 

щодо практичної моделі впровадження суспільно 

важливих послуг з перевезення пасажирів 

залізничним транспортом в рамках законодавчого 

реформування залізничного транспорту (загальні 
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положення щодо організації вказаних перевезень 

передбачені у законопроєкті); 

- Мінінфраструктури взято участь у спільному 

засіданні Підкомітету з питань автомобільного 

транспорту та Підкомітету з питань залізничного 

транспорту Комітету Верховної Ради України з 

питань транспорту та інфраструктури, яке відбулось 

16.03.2021. Під час засідання обговорені питання 

щодо європейського досвіду впровадження вимог 

Регламенту (ЄС) № 1370/2007 Європейського 

Парламенту та Ради про громадські послуги з 

перевезення пасажирів залізницею та 

автомобільними шляхами, що скасовує Регламент 

(ЄЕС) № 1191/69 і (ЄЕС) № 1107/70 Ради, 

імплементації вказаного регламенту  в національне 

законодавство. При цьому у засіданнях взяли участь 

народні депутати України, представники  

АТ «Укрзалізниця», європейські експерти. 

Представники Мінінфраструктури разом з 

народними депутатами України взяли участь в 

ознайомчому візиті щодо законодавчого 

забезпечення реформування залізничного 

транспорту, під час якого надали роз’яснення щодо 

врахування європейських директив в законопроєкті 

1196-1 

28.  Удосконалення 

нормативно-правової 

бази діяльності 

залізничної сфери 

Управління 

залізничних 

перевезень 

протя

гом 

року 

Забезпечено розробку, подання на 

узгодження до заінтересованих 

органів та подання на розгляд 

Уряду проєктів актів, що 

стосуються розвитку залізничної 

галузі:  

Виконано. 

Розроблено проєкт Закону України «Про внесення 

змін до Кримінального кодексу України та Закону 

України «Про металобрухт» щодо посилення 

відповідальності за втручання в діяльність 

залізничного транспорту» (далі – законопроєкт) та 

подано на погодження до Мінекономіки листом 
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- проєкту Закону України «Про 

внесення змін до Кримінального 

кодексу України та Закону 

України «Про металобрухт» щодо 

посилення відповідальності за 

втручання в діяльність 

залізничного транспорту» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- проєкту постанови КМУ «Про 

внесення змін до постанови КМУ 

від 19 березня 1997р. № 252» 

 

Забезпечено розробку проєкту 

наказу України 

Мінінфраструктури «Про 

Мінінфраструктури від 27.04.2021 № 229/47/63-21, 

Мінфіну – листом Мінінфраструктури від 

27.04.2021 № 230/47/63-21, Мінцифри – листом 

Мінінфраструктруи від 27.04.2021 № 231/47/63-21, 

Мінстратегпром – листом Мінінфраструктури від 

27.04.2021 № 232/47/63-21, МВС – листом 

Мінінфраструктури від 27.04.2021 № 233/47/63-21. 

Станом на 26.05.2021 законопроєкт погоджено без 

зауважень Мінекономіки, Мінфіну, Мінцифри, 

Мінстратегпром. Отримано зауваження від МВС.  

Листом від 04.06.2021 № 312/47/63-21 направлено 

законопроєкт на погодження ДРС.  

Направлено лист на Мін’юст від 08.09.2021                         

№ 543/47/63-21 та лист на НАЗК від 08.09.2021                      

№ 544/47/63-21 щодо проведення експертизи 

проєкту акта.  

Законопроєкт  листом Мінінфраструктури від 

24.11.2021 № 753/47/63-21 направлено до КМУ для 

погодження. 

Проєкт Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального кодексу України щодо посилення 

відповідальності за втручання в діяльність 

залізничного транспорту» (реєстр. № 6439 від 

16.12.2021) подано Кабінетом Міністрів України до 

Верховної ради України. 

Прийнято постанову КМУ  від 19.05.2021 № 

491«Про внесення змін до постанови КМУ від  

19 березня 1997 р. № 252». 

  

Прийнято наказ Мінінфраструктури від 18.08.2021 

№ 428  «Про внесення змін у додаток до Правил 

перевезення вантажів у вагонах відкритого типу», 
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внесення змін до Правил 

перевезення вантажів у вагонах 

відкритого типу» 

 

Забезпечено розробку проєкту 

розпорядження КМУ  «Про деякі 

питання врегулювання 

проблемних питань фінансово-

господарської діяльності 

акціонерного товариства 

«Українська залізниця» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення погодження 

проєкту наказу «Про 

затвердження Інструкції про 

застосування засобів 

ваговимірювальної техніки на 

зареєстрований у Мін’юсті 18.10.2021 № 

1345/36967. 

 

 

Підготовлено проєкт розпорядження «Про деякі 

питання врегулювання проблемних питань 

фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства «Українська залізниця», який 26.10.2021 

направлено на погодження  заінтересованим 

центральним органам виконавчої влади. 

Проєкт акта погоджено без зауважень Мінцифри  

(№1/04-2-12388 від 03.11.2021), Антимонопольний 

комітет України  

(від 05.11.2021 №130-06/01-15749). 

Погоджено із зауваженням МОН  

(від 04.11.2021 № 1/19116-21), Мінсоцполітики 

погоджено із зауваженнями (від 10.11.2021  

№ 18937/0/2-21/56), Мінекономіки погоджено із 

зауваженнями (від 23.11.2021  

№ 3221-03/55228-03), Міненорго погоджено із 

зауваженнями (від 08.11.2021  

№ 26/1.1-5.4-18164.) Мінфін не погоджено  

(від 10.11.2021 № 06040-05-5/34412). 

16.12.2021 проєкт акта направлено  на НАЗК  

(№ 909/47/63-21 від 16.12.2021)  та Мін'юст 

(№ 908/47/63-21 від 16.12.2021) . 

 

Підписано наказ та листом Мінінфраструктури від 

02.12.2021 № 5040/47/14-21 направлено  на 

Мінекономіки, листом Мінінфраструктури  

від 03.12.2021 №5045/47/14-21 на ДРС. 
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залізничному транспорті 

України»  

 

Скасування «Інструкції про 

порядок передачі в оренду 

вантажних вагонів» шляхом 

визнання такими, що втратили 

чинність, наказів (регуляторні 

акти): 

1) Мінтрансу від 28.04.1997  

№ 151 «Про затвердження 

Інструкції про порядок передачі в 

оренду вантажних вагонів», 

зареєстрований в Мінюсті 

18.06.1997 за  

№ 223/2027. 

2) Мінінфраструктури від 

18.11.2013 № 931 «Про внесення 

змін до Інструкції про порядок 

передачі в оренду вантажних 

вагонів», зареєстрований в 

Мінюсті 08.01.2014 за № 2/24779. 

 

Проєкт розпорядження КМУ  

«Деякі питання діяльності 

акціонерного товариства 

«Українська залізниця» (щодо 

схвалення укладеного договору 

від 30 вересня 2021 р. № ПЗ/ДН-

6-2102 між АТ «Українська 

залізниця» та ТОВ «Спільне 

українсько-німецьке 

 

 

 

Проєкт наказу станом на 28.12.2021 знаходиться на 

погодженні в Юридичному департаменті 

Мінінфраструктури. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проєкт розпорядження 08.11.2021 направлено на 

погодження заінтересованим центральним органам 

виконавчої влади. 

Станом на 26.11.2021 проєкт розпорядження 

погоджено без зауважень Мінекономіки, Мінфіном 

та Мінцифри. Наразі готується пакет документів до 

Мінюсту для проведення правової експертизи та до 

НАЗК для визначення необхідності проведення 

антикорупційної експертизи. 
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підприємство «Автострада» щодо 

виконання проєкту будівництва 

залізнично-автомобільного 

мостового переходу через р. 

Дніпро у м. Києві (з підходами) на 

залізничній ділянці Київ- 

Московський – Дарниця). 

 

 

 

Проєкт розпорядження КМУ 

«Деякі питання діяльності 

акціонерного товариства 

«Українська залізниця» (щодо 

організаційної структури 

акціонерного товариства 

«Українська залізниця» та 

формування вертикально 

інтегрованої структури 

Товариства) 

 

 

 

Проєкт розпорядження КМУ 

«Деякі питання діяльності 

акціонерного товариства 

«Українська залізниця» (щодо 

філії УЗ «Карго»). 

Погоджено без зауважень Мінцифри (лист від 

09.12.21 №1/04-2-14091) Мінекономіки із 

зауваження (лист від 14.12.2021  

№ 3221-03/58658-03). 

Мін’юст надав висновок (лист від 17.12.2021 № 

125989/157386-26-21/8.1.6). 

Станом на 24.12.2021 направлено пакет документів 

до КМУ (лист від 20.12.21  

№ 917/47/63-21). 

 

 

Підготовлено проєкт розпорядження  КМУ «Деякі 

питання діяльності акціонерного товариства 

«Українська залізниця», який направлено на 

погодження до центральних органів виконавчої 

влади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовлено проєкт розпорядження  КМУ «Деякі 

питання діяльності акціонерного товариства 

«Українська залізниця», який направлено на 

погодження до центральних органів виконавчої 

влади. 
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Організація виконання заходів щодо реформування залізничного транспорту: 

29.  Запровадження 

пілотного проєкту з 

допуску приватних 

локомотивів до 

оперування на 

залізничних коліях 

загального 

користування 

Управління 

залізничних 

перевезень  

АТ 

«Укрзалізниц

я» (за згодою) 

протя

гом 

року 

Проведено моніторинг стану 

реалізації експериментального 

проєкту, надано звіт до КМУ про 

реалізацію експериментального 

проєкту з пропозиціями щодо 

доцільності реалізації  пілотного 

проєкту з допуску приватних 

локомотивів до оперування на 

залізничних коліях загального 

користування 

Виконано. 

Підготовлено інформацію про стан реалізації  

експериментального проєкту щодо допуску 

приватних локомотивів до роботи окремими 

маршрутами на залізничних коліях загального 

користування (далі – експериментальний проєкт) та 

листами Мінінфраструктури від 04.01.2021  

№ 37/47/10-21, від 23.04.2021 № 5103/47/10-21 

подано до КМУ.  

Підготовлено звіт про базове відстеження 

результативності наказу Міністерства 

інфраструктури України від 04 березня 2020 року             

№ 191 «Про затвердження Тимчасового положення 

про порядок допуску приватних локомотивів до 

роботи окремими маршрутами на залізничних 

коліях загального користування», який надіслано до 

Державної регуляторної служби України листом 

Мінінфраструктури від 27.05.2021  

№ 1922/47/14-21.  

Підготовлено інформацію про стан реалізації  

експериментального проєкту за ІІ квартал  

2021 року, яку листом Мінінфраструктури  

від 09.07.2021 № 8571/47/10-21 подано до КМУ. 

Підготовлено інформацію про стан реалізації  

експериментального проєкту за ІІІ квартал  

2021 року, яку листом Мінінфраструктури  

від 30.08.2021 № 11304/47/10-21 подано до  КМУ. 

Мінінфраструктури листами від 11.10.2021  

№ 3862/47/14-21 та від 11.10.2021  

№ 3861/47/14-21 направлено учасникам 

експериментального проєкту та  
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АТ «Укрзалізниця», відповідно,  запит на 

отримання інформації щодо реалізації 

експериментального проєкту для проведення 

відстеження результативності наказу. 

Підготовлено проєкт постанови КМУ «Про 

внесення зміни до пункту 1 постанови КМУ від 04 

грудня 2019 р. № 1043» (стосовно продовження 

строку реалізації експериментального проєкту - до 

04.12.2022), який надіслано на погодження 

заінтересованим центральним органам виконавчої 

влади. 

Проєкт постанови погоджено Укртрансбезпекою, 

не погоджено - Мінфіном. Державною 

регуляторною службою повідомлено, що проєкт 

акта не містить норм регуляторного характеру.  

Підготовлено звіт про стан реалізації  

експериментального проєкту за ІV квартал  

2021 року та фінальний звіт за 2019-2021 роки, який 

листом Мінінфраструктури від 10.12.2021                          

№ 16419/47/10-21 подано КМУ. 

30.  Запровадження 

пілотного проєкту з 

децентралізації системи 

замовлення на 

приміські залізничні 

перевезення 

Управління 

залізничних 

перевезень  

АТ 

«Укрзалізниц

я» (за згодою) 

протяг

ом 

року 

Утворено робочу групу щодо 

запровадження проєкту з 

децентралізації системи 

замовлення на приміські 

залізничні перевезення. 

Розроблено та направлено на 

розгляд до заінтересованих 

центральних органів виконавчої 

влади проєкт порядку організації 

та запровадження суспільно 

важливих послуг з перевезення 

Виконується. 

Прийнято наказ Мінінфраструктури  

від 01.10.2021 № 528  «Про утворення Робочої групи 

з питань реалізації експериментального проєкту з 

організації суспільно важливих перевезень 

пасажирів залізничним транспортом у приміському 

сполученні», яким утворено Робочу групу та 

затверджено Положення про Робочу групу.  

 Розроблений проєкт Порядку реалізації 

експериментального проєкту з модернізації 

регіональних пасажирських послуг залізничним 

транспортом, який листом від 21.04.2021  



21 

 

пасажирів залізничним 

транспортом в пілотних регіонах 

№  1400/47/14-21 направлено для опрацювання до 

Дніпропетровської та Запорізької 

облдержадміністрацій, а також АТ «Укрзалізниця». 

Отримано зауваження та пропозиції від  

АТ «Укрзалізниця» (лист від 20.05.2021  

№  17993/0/7-21), Дніпропетровської ОДА (лист від 

21.05.2021 №  18289/0/7-21) та Запорізької ОДА 

(лист від 25.05.2021 № 18637/0/7-21), які наразі 

опрацьовуються. 

Взято участь у Закон Українистрічі з 

представниками ЄІБ та місцевих органів влади  

Запорізької та Дніпропетровської областей 

(16.11.2021), на якій обговорено умови реалізації 

проєкту. 

31.  Реалізація Плану 

заходів з реформування 

залізничного 

транспорту, 

затвердженого 

розпорядженням КМУ 

від 27.12.2019 № 1411 

 

Управління 

залізничних 

перевезень 

АТ 

«Укрзалізниц

я» (за згодою) 

протяг

ом 

року 

Забезпечено реалізацію Плану 

заходів з реформування 

залізничного транспорту, 

затвердженого розпорядженням 

КМУ від 27.12.2019 № 1411 та 

підготовку звітів до КМУ з 

реалізації Плану заходів з 

реформування залізничного 

транспорту 

Виконано. 

Підготовлено звіт про виконання Плану заходів з 

реформування залізничного транспорту (далі – 

План заходів), затвердженого розпорядженням 

КМУ від 27.12.2019  

№ 1411, який листом Мінінфраструктури  

від 20.01.2021 № 664/47/10-21 направлено до Офісу 

Президента України, листом Мінінфраструктури 

від 20.01.2021 № 665/47/10-21 до КМУ. 

Підготовлено звіт про виконання Плану заходів, 

який листом Мінінфраструктури від 30.06.2021                                     

№ 8010/47/10-21 направлено Офісу Президента 

України та листом Мінінфраструктури від 

01.07.2021 № 8111/47/10-21 направлено КМУ.  

Підготовлено звіт  про виконання Плану заходів, 

який листом Мінінфраструктури від 21.09.2021                                   

№ 12433/47/10-21 направлено Офісу Президента 
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України та листом Мінінфраструктури від 

21.09.2021      № 12434/47/10-21. 

Підготовлено проєкт розпорядження КМУ «Деякі 

питання діяльності акціонерного товариства 

«Українська залізниця», яким пропонується 

затвердити нову організаційну структуру 

Товариства, з метою реформування пасажирської 

вертикалі. 

Підготовлено звіт про виконання Плану заходів, 

який листом Мінінфраструктури від 20.12.2021 № 

16974/47/10-21 направлено Офісу Президента 

України та листом Мінінфраструктури від 

20.12.2021 № 16972/47/10-21 направлено КМУ. 

 

Проведення роботи щодо покращення умов здійснення міжнародних залізничних перевезень в рамках ОСЗ (організація співдружності 

залізниць), зокрема: 

32.  Забезпечення 

врахування інтересів 

України під час 

підготовки тексту 

Конвенції про пряме 

міжнародне залізничне 

сполучення 

Управління 

залізничних 

перевезень 

АТ 

«Укрзалізниц

я» (за згодою) 

протяг

ом 

року 

 

 

Взято участь у міжнародних 
конференціях, враховано в тексті 
конвенції позиції України та 
забезпечено врахування інтересів 
України під час підготовки тексту 
Конвенції про пряме міжнародне 
залізничне сполучення  

Не виконано. 
Проведення чергових сесій приЗакон 
Українипинено через розповсюдження гострої 
респіраторної хвороби COVID-19. 

33.  Удосконалення 

нормативно-правових 

документів щодо 

регулювання 

вантажних та 

пасажирських 

перевезень у 

міжнародному 

сполученні а саме: 

Управління 

залізничних 

перевезень 

АТ 

«Укрзалізниц

я» (за згодою) 

протяг

ом 

року 

 

Взято участь у роботі Комісії з 
розробки Угоди про міжнародне 
залізничне вантажне сполучення 
(УМВС) та Угоди про міжнародне 
пасажирське сполучення (УМПС)  
та забезпечено врахування позиції   
Міністерства щодо регулювання 
вантажних  та пасажирських 
перевезень у міжнародному 
сполученні  

Виконано. 
Протягом 15.06.-18.06.2021 представниками 

Мінінфраструктури взято участь у нараді Міністрів 

ОСЗ. 

Протягом 08.06.-10.06.2021, 22.06.2021-23.06.2021 

та 24.06.-25.06.2021 українською делегацією взято 

участь у нарадах ІІ Комісії ОСЗ.  
Українською делегацією взято участь у вебнараді 
експертів Комісії ОСЗ з транспортного права з 
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проєкту Угоди про 

міжнародне залізничне 

вантажне сполучення 

(УМВС), проєкту Угоди 

про міжнародне 

пасажирське 

сполучення (УМПС)  

питань УМВС яка відбулась у період 27.07.-
30.07.2021.  
17.08.-20.08.2021 представником  
Мінінфраструктури взято участь у нараді 
заінтересованих учасників Угоди про міжнародне 
вантажне залізничне сполучення з питання 
завершення робіт за темою ІІ Комісії ОСЗ із 
транспортного права «Розробка технічних умов 
розміщення та кріплення вантажів».  
31.08.-03.09.2021 представниками 
Мінінфраструктури взято участь у вебнараді з 
питань Угоди про міжнародне пасажирське 
сполучення Комісії ОСЗ з транспортного права.  
19.10.-22.10.2021 представниками 

Мінінфраструктури взято участь у нараді Комісії 

ОСЗ з транспортного права з питань УМВС у 

режимі відеоконференції та оформлено звіт до МЗС.  

16.11.-19.11.2021 українська делегація взяла участь 

у вебнараді Комісії ОСЗ із транспортного права за 

темою «Розробка технічних умов розміщення та 

кріплення вантажів». 
Мінінфраструктури листом від 08.12.2021                                   
№ 5154/47/14-21 надіслано  МЗС звіт про участь 
української делегації в вебнараді з питань Угоди про 
міжнародне пасажирське сполучення Комісії ОСЗ з 
транспортного права, яка відбулась 23-25.11.2021 в 
режимі відеоконференції. 
30.11.-03.12.2021 Мінінфраструктури взяло участь 

української делегації у вебнараді Уповноважених 

представників членів Наради Міністрів і 

Конференції Генеральних директорів 

(відповідальних представників) залізниць ОСЗ. 
Мінінфраструктури листом від 14.12.2021                                 
№ 5322/47/14-21 надіслано МЗС копію 
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затвердженого звіту про участь української делегації 
зазначеній вебнараді та протоколу. 
 

Формування та реалізація тарифної політики: 

34.     Вдосконалення 

тарифної політики на 

перевезення вантажів 

залізничним 

транспортом у межах 

України 

Управління 

залізничних 

перевезень 

 

Управління 

планування 

фінансово –

економічної 

діяльності 

протяг

ом 

року 

Забезпечено розробку, подання на 

узгодження до заінтересованих  

центральних органів виконавчої 

влади проєктів нормативно-

правових актів, що стосуються 

тарифів на перевезення вантажів 

залізничним транспортом, та 

прийняття Урядом України 

відповідних актів 

Виконано. 
Прийнято наказ Мінінфраструктури від 11.08.2021 

року № 418 «Про внесення змін до Коефіцієнтів, що 

застосовуються до тарифів Збірника тарифів на 

перевезення вантажів залізничним транспортом у 

межах України та пов’язані з ними послуги», який 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України від                      

13.08.2021за № 1070/36692. 

35.  Вдосконалення 

тарифної політики на 

перевезення пасажирів 

залізничним 

транспортом у 

внутрішньому та 

міжнародному 

сполученнях 

Управління 

залізничних 

перевезень 

 

Управління 

планування 

фінансово –

економічної 

діяльності 

протяг

ом 

року 

Забезпечено розробку, подання на 
узгодження до заінтересованих 
центральних органів виконавчої 
влади проєктів нормативно-
правових актів, що стосуються 
тарифів на перевезення пасажирів 
залізничним транспортом, та 
прийняття Урядом відповідних 
актів 

Виконано. 
Прийнято наказ Мінінфраструктури від 30.03.2021 

№ 198 «Про затвердження Змін до Тарифів на 

перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу 

залізничним транспортом у внутрішньому 

сполученні», який зареєстрований в Мін’юсті від 

27.04.2021 за № 561/36183 . 
Здійснення поетапної індексації тарифів на 
перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні з 
травня по грудень 2021 року на 2% кожного місяця 
в усіх категоріях вагонів (крім вагонів 1-го класу 
поїздів Інтерсіті+) та індексація тарифів на 
перевезення багажу, вантажобагажу та перевезення 
вагонів у порожньому стані на 22% з травня 2021 
року. 

36.  Вдосконалення 

тарифної політики на 

перевезення транзитних 

вантажів, розгляд 

питань під час засідання 

Управління 

залізничних 

перевезень 

 

протяг

ом 

року 

Встановлено 

конкурентоспроможні тарифи на 

перевезення транзитних вантажів 

залізничним транспортом 

 

Виконується. 
Відповідно до плану роботи Комісії ОСЗ з 

вантажних перевезень на 2021 рік (пункт 2.1.1) з 

25.05.-28.05.2021 в м. Варшава (Републіка Польща) 

відбулась нарада (у форматі відеоконференції) 
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тарифної ради при 

Міністерстві 

інфраструктури 

України щодо 

встановлення пільгових 

конкурентоспроможних 

тарифів на перевезення 

транзитних вантажів 

територією України; 

участь у Тарифних 

Конференціях та 

прийняття тарифної 

політики на 

відповідний рік 

Управління 

планування 

фінансово –

економічної 

діяльності 

представників Сторін Договору про Єдиний 

транзитний тариф з питань удосконалення 

Договору та актуалізації Єдиного транзитного 

тарифу.  

 Відповідно до пункту 3.1.1 Плану роботи Комісії 

ОСЗ з вантажних перевезень на 2021 рік з 29.06.-

02.07.2021 проведено нараду (у режимі 

відеоконференції) представників Сторін Договору 

про Міжнародний залізничний транзитний тариф з 

питань удосконалення Договору та актуалізації 

Міжнародного залізничного транзитного тарифу.  

Отримано лист ТОВ «КТЖ – Вантажні 

перевезення» від 15.07.2021 № ГП/4986-Ш стосовно 

запрошення до участі в нараді експертів з 

підготовки проєкту Тарифної політики Залізниць 

держав-учасниць Співдружності Незалежних 

Держав на перевезення вантажів у міжнародному 

сполученні на 2022 фрахтовий рік, яка відбудеться 

31.08.-03.09.2021 в режимі відеоконференції.  

Відповідно до листа ТОВ «КТЖ – Вантажні 

перевезення» від 15.07.2021 № ГП/4986-Ш 

проведено  нараду експертів з підготовки проєкту 

Тарифної політики Залізниць держав-учасниць 

Співдружності Незалежних Держав на перевезення 

вантажів у міжнародному сполученні на 2022 

фрахтовий рік, яка відбулася 31.08.-03.09.2021 в 

режимі відеоконференції.  Мінінфраструктури 

листом від 18.08.2021 № 3040/47/14-21 направило 

Управлінню справами Тарифною політикою АТ 

«Казахстан Темір Жоли – Вантажні перевезення» 

пропозиції до проєкту Тарифної політки на 2022 рік. 
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Мінінфраструктури листом від 23.10.2021  

№ 4073/47/14-21 надіслано до Управління справами 

ТОВ «КТЖ – Вантажні перевезення» тарифні умови 

на перевезення транзитних вантажів територією 

України на 2022 фрахтовий рік. 

Підготовлено проєкт накаЗакон України 

Міністерства інфраструктури України «Про 

Тарифну політику Залізниць держав – учасниць 

Співдружності Незалежних Держав на перевезення 

вантажів у міжнародному сполученні на 2022 

фрахтовий рік». Станом на 28.12.2021 проєкт 

накаЗакон України знаходиться на віЗакон 

Україниванні у структурних підрозділів 

Мінінфраструктури. 

37.  Здійснення заходів 

щодо передачі в 

концесію залізничних 

вокзалів 

Управління 

залізничних 

перевезень 

 

АТ 

«Укрзалізниц

я» 

(за згодою) 

протяг

ом 

року 

Розроблено Концептуальну 

записку та ТЕО передачі в 

концесію першочергових 

вокзалів 

Виконано. 

Мінінфраструктури спільно з АТ «Укрзалізниця» 

розроблено концептуальну записку до проєкту 

концесії на базі виробничих підрозділів вокзалів 

станцій Київ-Пасажирський та Вінниця філії 

«Вокзальна компанія» АТ «Укрзалізниця» (далі – 

концептуальна записка). Станом на 28.12.2021 

готується лист про направлення концептуальної 

записки до Мінекономіки та Мінфіну  для 

проведення її детального аналіЗакон України та 

доопрацьовується концептуальна записка. 

38.  Координація заходів з 

оновлення 

пасажирського та 

тягового залізничного 

рухомого складу в 

рамках бюджетних 

призначень на 2021 рік 

АТ 

«Укрзалізниц

я» 

(за згодою) 

Управління 

залізничних 

перевезень 

протяг

ом 

року 

Отримано рішення 

Антимонопольного Комітету 

України щодо допустимості 

державної допомоги. 

 

 

 

Виконується. 

Антимонопольним комітетом України листом від 

25.02.2021 № 500-29/05-2910 надіслано копію 

Рішення Тимчасової адміністративної колегії 

Антимонопольного комітету України від 18.02.2021 

№ 13-р/тк про визнання державної підтримки 

такою, що не є державною допомогою відповідно до 
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Здійснено закупівлю АТ 

«Укрзалізниця» пасажирських 

вагонів (100 вагонів). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закону України «Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання». 

Прийнято постанову КМУ від 28.04.2021 № 447 

«Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті України для 

оновлення рухомого складу для перевезення 

пасажирів та модернізації залізничної 

інфраструктури для розвитку пасажирських 

перевезень». 

Отримано копію рішення Антимонопольного 

комітету України від 11.06.2021 № 369-р (лист 

АМКУ від 15.06.2021 № 500-29/09-9058) про 

допустимість нової державної допомоги для 

конкуренції. 

Затверджено паспорт бюджетної програми на 2021 

рік за КПКВК 3101270, наказом Мінінфраструктури 

від 09.07.2021 № 366. 

 

АТ «Укрзалізниця» 25.02.2021 оголошено тендер на 

закупівлю 100 пас. вагонів. За реЗакон 

Українильтатами розгляду тендерних пропозиції 

Тендерним комітетом АТ «Укрзалізниця» 

(протокол розгляду оприлюднено 27.04.2021) 

прийнято рішення до аукціону допустити лише 

одного учасника. 

Згідно з інформацією, розміщеною 14.06.2021 

уповноваженою особою АТ «Укрзалізниця» у 

системі державних електронних торгів «ProZorro», 

АТ «Укрзалізниця» проведено переговорну 

процедуру  на закупівлю 100 пасажирських вагонів 

різних модифікацій. Переможцем за реЗакон 

Українильтатами проведення переговорної 
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Проведено капітальний ремонт та 

модернізацію локомотивів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбано 50 електровозів 

подвійного живлення. 

процедури визнано ПАТ «Крюківський 

вагонобудівний завод». 

25.06.2021 з переможцем укладено відповідний 

договір. Відповідно до умов договору, 10 вагонів, 

постачається у строк не пізніше, ніж протягом 6 

календарних місяців з дати перерахування 

виробнику попередньої оплати за товар (попередню 

оплату  ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» 

перераховано у липні 2021 року). 

У жовтні місяці прийнято 5 пасажирських вагонів та 

5 вагонів - у листопаді 2021 року. 

 

 

 

 

 

 

 

За І квартал 2021 року в умовах заводів АТ 

«Укрзалізниця» виконано капітальний ремонт 

тягового рухомого складу в кількості 31 од. або             

91 % від плану.  

За 5 місяців 2021 року виконано капітальні ремонти 

53 локомотивів, за 6 місяців - 67 локомотивів, за 8 

місяців 2021 року – 87 локомотивів. 

За оперативною інформацією, отриманою від АТ 

«Укрзалізниця» станом на 28.12.2021 проведено 

ремонт 125 локомотивів. 
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Укладено та ратифіковано 

міждержавний договір про 

надання кредитних коштів. 

Проведено переговорні 

процедури. 

17.02.2021 розпочато черговий етап відбору 

виробника електровозів для реалізації проєкту з 

оновлення парку електровозів АТ «Укрзалізниця». 

Кінцеву дату для подання пропозицій 

зацікавленими учасниками продовжено до кінця 

2021 року. 

Одночасно на виконання доручення КМУ від 

15.04.2021 № 15404/1/1-21 до листа Міністерства 

внутрішніх справ України від 08.04.2021 № 

14368/1/20-2021 Мінінфраструктури спільно з АТ 

«Укрзалізниця» опрацювало проєкти 

розпорядження КМУ «Про підписання Рамкової 

угоди між Урядом України та Урядом Французької 

Республіки щодо офіційної підтримки оновлення 

парку вантажних електричних локомотивів 

Акціонерного товариства «Українська залізниця» 

(далі – проєкт розпорядження КМУ) та Рамкової 

угоди між Урядом України та Урядом Французької 

Республіки щодо офіційної підтримки оновлення 

парку вантажних електричних локомотивів 

Акціонерного товариства «Українська залізниця» 

(далі – проєкт Рамкової угоди), надіслані листом 

Міністерства внутрішніх справ України від 

07.05.2021 № 19570/1/12-2021. 

Листом Мінінфраструктури від 11.05.2021 

№ 1657/47/14-21 погоджено проєкт розпорядження 

КМУ та надано пропозиції до проєкту Рамкової 

угоди.  

 

Рамкову угоду ратифіковано Законом України від 

01.07.2021 № 1607-IX. 
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Укладено угоди на закупівлю 

електровозів 

Мінінфраструктури спільно з АТ «Укрзалізниця» 

підготовлено оновлений державний інвестиційний 

проєкт «Оновлення локомотивного парку (парку 

електровозів) акціонерного товариства «Українська 

залізниця» (придбання 130 вантажних 

електровозів)», який надіслано для розгляду до 

Мінекономіки листом від 14.05.2021 № 5839/47/10-

21.  

З метою забезпечення реалізації Рамкової угоди між 

Урядом України та Урядом Французької Республіки 

щодо офіційної підтримки оновлення парку 

вантажних електричних локомотивів акціонерного 

товариства «Українська залізниця», учиненої 13 

травня 2021 р. у м. Києві та ратифікованої Законом 

України «Про ратифікацію Рамкової угоди між 

Урядом України та Урядом Французької Республіки 

щодо офіційної підтримки оновлення парку 

вантажних електричних локомотивів акціонерного 

товариства «Українська залізниця» від 1 липня 2021 

р. № 1607-ІХ, Мінінфраструктури підготовлено 

проєкт постанови КМУ «Деякі питання реалізації 

Рамкової угоди між Урядом України та Урядом 

Французької Республіки щодо офіційної підтримки 

оновлення парку вантажних електричних 

локомотивів акціонерного товариства «Українська 

залізниця»,  який 28.10.2021 надіслано на 

погодження до Мінекономіки, Мінфіну, 

Мінстратегпрому. 

З урахуванням листа Мінфіну  

від 15.11.2021 № 12010-09/2-5/34785 

Мінінфраструктури надіслано на погодження до 

заінтересованих ЦОВВ проєкт розпорядження КМУ 
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«Деякі питання реалізації Рамкової угоди між 

Урядом України та Урядом Французької Республіки 

щодо офіційної підтримки оновлення парку 

вантажних електричних локомотивів акціонерного 

товариства «Українська залізниця» листами: 

на Мінекономіки - від 06.12.2021  

№ 827/13/63-21; 

на Мінфін - від 06.12.2021 № 828/13/63-21; 

на Мінцифри - від 06.12.2021 № 829/13/63-21; 

на Мінстратегпром - від 06.12.2021  

№ 830/13/63-21; 

на АТ «Укрзалізниця» листом від 07.12.2021 № 

5109/13/14-21. 

Мінекономіки, Мінцифри, Мінстратегпром та АТ 

«Укрзалізниця» повідомили про відсутність 

зауважень до проєкту акта. 

Станом на 28.12.2021 готується пакет документів 

для направлення до НАЗК та Мін’юсту. 

39.  Координація заходів з 

проведення робіт щодо 

модернізації та 

електрифікації  

залізничної 

інфраструктури для 

розвитку пасажирських 

перевезень в рамках 

бюджетних призначень 

на 2021 рік 

АТ 

«Укрзалізниц

я» 

(за згодою) 

 

Управління 

залізничних 

перевезень 

 

протяг

ом 

року 

Отримано рішення 

Антимонопольного Комітету 

України щодо допустимості 

державної допомоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконується. 
Антимонопольним комітетом України  листом від 

25.02.2021 № 500-29/05-2910 надіслано копію 

Рішення Тимчасової адміністративної колегії 

Антимонопольного комітету України від 18.02.2021 

№ 13-р/тк про визнання державної підтримки 

такою, що не є державною допомогою відповідно до 

Закону України «Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання». 

Затверджено паспорт бюджетної програми на 2021 

рік за КПКВК 3101270, наказом Мінінфраструктури 

від 09.07.2021 № 366. 
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Виконано АТ «Укрзалізниця» 

роботи з модернізації та 

електрифікації залізничної 

інфраструктури. 

 

 

 

 

 

Розпочато реалізацію 

інфраструктурного проєкту 

«Електрифікація залізничного 

напрямку Долинська – Миколаїв 

– Колосівка»: 

І фаза проєкту (ділянка 

Долинська – Миколаїв): 

оголошення реЗакон 

Українильтатів тендеру, 

заключення договору з 

підрядником; початок 

будівельних робіт. 

ІІ фаза проєкту (ділянка Миколаїв 

- Колосівка): проведення тендеру. 

Забезпечено координацію 

реалізації інфраструктурних 

проєктів: 

- модернізація та електрифікація 

ділянки Черкаси – ст. імені Тараса 

Шевченка.Розробка техніко-

економічного обґрунтування, 

документації стадії «Проєкт», 

 

Триває відбір підрядника за процедурою МФО. 

Першу відбірку кредитних коштів та авансовий 

платіж заплановано на ІV квартал 2021 року, 

будівельні роботи на ІІ квартал 2022 року. 

Отримано погодження від ЄІБ та ЄБРР Звіту з 

оцінки. Укладання договору підряду очікується в 

січні-лютому 2022 року. 

 

  

Оголошення тендеру заплановано на  I квартал 2022 

року. Ведеться розробка тендерної документації для 

відбору підрядника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Філією «Проєктно-вишукувальний інститут 

залізничного транспорту» завершено проєктні 

роботи по стадії «Проєкт» об’єкту «Реконструкція 

споруд залізниці з електрифікацією дільниці 

Черкаси –  

ім. Т. Шевченка регіональної філії «Одеська 
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документації стадії «Робоча 

документація»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- модернізація та електрифікація 

ділянки Житомир – Новоград-

Волинський: Розробка техніко-

економічного обґрунтування, 

документації стадії «Проєкт», 

документації стадії «Робоча 

документація»; 

 

 

 

залізниця» АТ «Укрзалізниця» у Черкаській 

області». 

Філією «Проєктно-вишукувальний інститут 

залізничного транспорту» завершено проєктні 

роботи по стадії «Проєкт» об’єкту «Реконструкція 

споруд залізниці з електрифікацією дільниці 

Черкаси - ім. Т. Шевченка регіональної філії 

«Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» у 

Черкаській області». 

Укладено регіональною філією «Одеська 

залізниця» АТ «Укрзалізниця»  договір на 

проведення експертизи зазначеної проєктної 

документації та отримано позитивний експертний 

звіт щодо розгляду проєктної документації. 

Укладено договір з Одеським відділенням філії 

«Проєктно-вишукувальний інститут залізничного 

транспорту» на виготовлення робочої документації. 

Проєкт затверджено правлінням 

АТ «Укрзалізниця».   

Укладено договір з Філією «Проєктно-

вишукувальний інститут залізничного транспорту» 

на розробку проєктної документації стадія «Робоча 

документація». Узгоджений  проєкт титулу на 

об’єкт будівництва. 

Станом на 28.12.2021 ведуться будівельно-вантажні 

роботи. 

Проєктні роботи по стадії «Проєкт» об’єкту 

«Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією 

дільниці Житомир – Новоград-Волинський 

регіональної філії «Одеська залізниця»  

АТ «Укрзалізниця» у Житомирській області» 

виконано. 
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- будівництво залізничної колії 

європейського зразка 1435 мм на 

ділянці Мостиська – Скнилів з 

можливістю подальшого 

впровадження швидкісного руху. 

Розробка техніко-економічного 

обґрунтування, документації 

стадії «Проєкт», документації 

стадії «Робоча документація» 

Оголошено тендер на проведення експертизи цієї 

проєктної документації. 

17.12.2021 Мінінфраструктури узгоджено  титул на 

проєктно-вишукані роботи. 

 

 

Філією «Проєктно-вишукувальний інститут 

залізничного транспорту» виконано проєктно-

вишукувальні роботи (по топогеодезії та геології) в 

повному обсязі.  

Укладено договір на виконання проєктно-

вишукувальних робіт між філією «Проєктно-

вишукувальний інститут залізничного транспорту» 

та регіональною філією «Львівська залізниця»  

АТ «Укрзалізниця» (замовник). 

14.12.2021 Мінінфраструктури узгоджено  титул на 

проєктно-вишукані роботи. 

 

40.  Розроблення та 

затвердження Правил 

рівноправного доступу 

до інфраструктури 

залізничного 

транспорту загального 

користування 

відповідно до вимог 

європейського та 

українського 

законодавства 

 

 

 

Управління 

залізничних 

перевезень 

 

у 

трьох

місяч

ний 

строк 

після 

прийн

яття 

відпо

відно

го 

Закон

у 

Украї

Подано на розгляд Уряду проєкт 

постанови КМУ 

 

Виконується. 

Розроблений проєкт Правил рівноправного доступу 

до інфраструктури залізничного транспорту 

загального користування  стратегічного значення 

(далі – проєкт Правил) листом Директорату 

залізничного транспорту Мінінфраструктури від 

15.04.2020 № 47/4624-20 направлений до Проєкту 

AASISTS – «Подальша підтримка імплементації 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та 

Національної транспортної стратегії в Україні» 

(далі – Проєкт AASISTS) з проханням надати  

попередній висновок щодо відповідності проєкту 

Правил актам законодавства ЄС. 
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ни 

«Про 

залізн

ичний 

транс

порт 

Украї

ни» 

Одночасно листом Мінінфраструктури від 

28.04.2020 № 1267/47/14-20 проєкт Правил 

направлено до АТ «Укрзалізниця» для 

попереднього опрацювання, та листом 

Мінінфраструктури від 28.04.2020 № 1268/47/14-20 

до Антимонопольного комітету України для 

розгляду та надання попереднього висновку щодо 

його відповідності антимонопольному 

законодавству. 

Антимонопольний комітет України листом від 

28.05.2020 № 130-29/02-7706 та АТ «Укрзалізниця» 

листом від 18.06.2020 № Ц-2-80/1747-20 надали 

зауваження до проєкту Правил. 

Отримано пропозиції та зауваження від Проєкту 

AASISTS, які станом на 30.09.2021 опрацьовуються 

Управлінням залізничних перевезень. 

 

Морський та річковий транспорт 

 

 

41. Створення умов для 

залучення до роботи 

лоцманами-

операторами Служби 

регулювання руху 

суден (далі – СРРС) 

молодих судноводіїв за 

фахом, підвищення 

рівня підготовки 

лоцманів-операторів 

СРРС шляхом 

удосконалення системи 

Управління 

морського та 

річкового 

транспорту 

 

 

 

 

 

 

травен

ь 

Подано до Міністерства юстиції 

України на державну реєстрацію 

наказ Міністерства 

інфраструктури «Про внесення 

змін до Положення про лоцмана-

оператора служби регулювання 

руху суден» 

Виконано.  
Наказ Міністерства інфраструктури України від 

30.04.2021 № 248 «Про затвердження змін до 

Положення про лоцмана-оператора служби 

регулювання руху суден», зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 24 травня 2021 року 

за № 680/36302. 
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підбору кадрів для 

СРРС та організації 

визначення рівня 

підготовки лоцманів-

операторів СРРС. 

Утворення державних 

кваліфікаційних комісій 

на місцях, що значно 

скоротить відрив 

працівників галузі від 

виконання посадових 

обов’язків на своєму 

робочому місці та 

зменшить витрати на 

відрядження 

42.  Надання згоди на 

обов’язковість 

міжнародного договору 

та запровадження 

міжнародних 

механізмів 

забезпечення морякам - 

громадянам України 

захисту їх права на 

вільне пересування 

державами, у тому числі 

з метою 

працевлаштування на 

суднах у світовому 

торговельному 

судноплавстві, 

спрощення доступу 

Управління 

морського та 

річкового 

транспорту 

 

 

вересе

нь  

Подано до Міністерства 

закордонних справ України 

проєкти законів України «Про 

ратифікацію Конвенції № 185, 

якою переглянуто конвенцію про 

посвідчення особи моряків 

(переглянутої), 2003 року, з 

поправками» та «Про внесення 

змін до деяких законодавчих 

актів України у зв’язку з 

ратифікацією Конвенції № 185, 

якою переглянуто конвенцію про 

посвідчення особи моряків 

(переглянутої), 2003 року, з 

поправками» 

Виконано. 

Листом Мінінфраструктури від 05.07.2021 

№ 2376/46/14-21 законопроєкти надіслано до МЗС. 

Листом МЗС від 14.07.2021 № 72/11-612-50473 

проєкти Законів внесено на розгляд Президентові 

України. 

МЗС листом від 11.11.2021 № 72/14-612-89790 у 

зв’язку із листом ОПУ від 05.11.2021 № 02-01/2418 

повернуто пакет документів для опрацювання. 

Проєкти Законів доопрацьовано з урахуванням 

зауважень ОПУ та Мінінфраструктури листами від 

01.12.2021 № 4999/46/14-21, № 5000/46/14-21 та № 

5001/46/14-21 надіслано на погодження до 

заінтересованих органів та профспілок. 

Адміністрація Держприкордонслужби листом від 

08.12.2021 №232-37438/0/6-21-Вих повідомила, що 
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моряків на територію 

країн-членів ЄС з 

метою звільнення на 

берег, транзиту, 

переходу на інше судно 

або повернення на 

Батьківщину, а також 

встановлення чітких 

вимог і критеріїв до 

посвідчення особи 

моряка та форми 

посвідчення 

позицію щодо погодження проєктів Законів 

надіслано Міністру внутрішніх справ України.  

МЗС листом від 10.12.2021 №72/14-612-99649  

погодило без зауважень проєкти Законів.  

Морська адміністрація листом від 10.12.2021                     

№ 8089/402.5/15-21 погодила без зауважень проєкти 

Законів.  

Секретаріат Уповноваженого ВРУ з прав людини 

листом ВРУ від 10.12.2021 № 

15001.2/13774/1/21/21/26.1 повідомив, що зазначені 

проєкти Законів підтримуються.  

ДМС листом від 13.12.2021 № 7.1-11307/1-21  

повідомила, що позиція ДМС щодо законопроєкту 

про ратифікацію та законопроєкту про внесення 

змін буде в установленому порядку надіслана на 

погодження Міністром внутрішніх справ України.  

ДРС листом від 14.12.2021 № ВИХ № 8543/0/20-21 

повідомила, що проєкти Законів не містять норм 

регуляторного характеру, а їх прийняття не 

потребує реалізації передбачених цим Законом 

процедур.  

Мінфін листом від 14.12.2021 № 06040-05-5/38686 

вказав на деякі неузгодженості проєктів, 

необхідність фінансово-економічних розрахунків.  

Мінекономіки листом від 15.12.2021 № 4801-

03/59043-03 погоджено без зауважень проєкти 

Законів.  

Мінфін листом від 14.12.2021 № 06040-05-5/38686  

повідомив, що реалізація законопроєктів може 

потребувати додаткових бюджетних коштів, тому 

потребує надання фінансово-економічних 

обґрунтувань, розрахунків та пропозицій щодо 
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джерел покриття таких видатків до проєктів, лист-

відповідь надіслано листом від 16.12.2021 № 

16766/46/10-21.  

МВС листом від 22.12.221 № 58787/1/36-2021 

повідомив про погодження без зауважень проєкту 

Закону. 

Федерація морських професійних спілок України 

листом від 21.12.2021 № 57МС повідомила про 

погодження проєктів Законів. 

43. Приєднання України до 

Міжнародної конвенції 

про контроль суднового 

водяного баласту й 

осадів та поводження з 

ними 2004 року, з 

поправками, 

забезпечення з боку 

уповноваженого органу 

контролю за судновим 

водяним баластом й 

осадами та поводження 

з ними 

Управління 

морського та 

річкового 

транспорту 

 

вересе

нь 

Подано до Міністерства 

закордонних справ України 

проєкти законів України «Про 

приєднання України до 

Міжнародної конвенції про 

контроль суднового водяного 

баласту й осадів та поводження з 

ними 2004 року, з поправками», 

«Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України у 

зв'язку з приєднанням до 

Міжнародної конвенції про 

контроль суднового водяного 

баласту й осадів та поводження з 

ними 2004 року, з поправками», 

«Про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні 

правопорушення у зв'язку з 

приєднанням до Міжнародної 

конвенції про контроль суднового 

водяного баласту й осадів та 

поводження з ними 2004 року, з 

поправками» з метою їх 

Виконано.  

Листом від 29.03.2021 № 1023/46/14-21 до МЗС 

надіслано проєкти законів для подальшого подання 

Президентові України з метою внесення на розгляд 

ВРУ. Листом МЗС від 06.04.2021 № 72/11-612-

21995 законопроєкти надіслано на розгляд 

Президента України для подальшого внесення на 

розгляд Верховної Ради України.  

Листом від 14.05.2021 №1739/46/14-21 до МЗС на 

додаток до листа Мінінфраструктури від 29.03.2021 

№ 1023/46/14-21 надіслано доопрацьований текст 

офіційного перекладу Міжнародної конвенції про 

контроль суднового водяного баласту й осадів та 

поводження з ними 2004 року та Пояснювальну 

записку щодо законопроєкту про приєднання до 

Конвенції з метою подання пропозиції 

Президентові України про приєднання до цієї 

Конвенції.  

МЗС листом від 26.05.2021 №72/11-612-34920 

надіслано доопрацьований текст Конвенції до ОПУ. 

Листом МІНІНФРАСТРУКТУРИ від 26.08.2021 № 

3150/46/14-21 на додаток до листа МЗС від 

06.04.2021 № 72/11-612-21995 надіслано завізовані 
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подальшого подання 

Президентові України 

Міністром інфраструктури Кубраковим О. М. 

законопроєкти, які доопрацьовані з урахуванням 

Закону України «Про ВВТ» та інші супровідні 

документи до Офісу Президента 

Офісом Президента України листом від 16.09.2021      

№ 02-01/2052 через МЗС повернено пакет 

документів щодо приєднання до Конвенції, який 

надіслано листом МЗС від 06.04.2021 № 72/11-612-

21995. 

Листом ОПУ від 23.09.2021 № 03-01/2438 

повернуто завізовані Міністром інфраструктури 

О. Кубраковим проєкти Законів, які були 

доопрацьовані Міністерством інфраструктури з 

урахуванням положень Закону України «Про 

внутрішній водний транспорт», та матеріали до них 

для внесення в установленому порядку. 

Листом Мінінфраструктури від 08.12.2021                           

№ 5150/46/14-21 надіслано на повторне погодження 

ЦОВВ. 

Отримано погодження від МЗС, Мінекономіки, 

Наукового комітету Національної ради з питань 

розвитку науки і технологій. 

Станом на 28.12.2021 готується додаткове 

фінансово-економічне обґрунтування на запит 

Мінфіну, у зв’язку з чим надіслано лист на Морську 

адміністрацію про отримання необхідної 

інформації. 

 

44. Визначення механізму 

та умов компенсації 

інвестицій, внесених 

суб’єктами 

Управління 

морського та 

річкового 

транспорту 

груден

ь 

Подано на розгляд Уряду проєкту 

постанови КМУ «Про 

затвердження Порядку та умов 

компенсації інвестицій, внесених 

Виконується. 

29.07.2021 проєкт постанови КМУ «Деякі питання 

компенсації інвестицій, внесених суб’єктами 

господарювання у стратегічні об’єкти портової 
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господарювання у 

фінансування робіт з 

будівництва 

стратегічних об’єктів 

портової 

інфраструктури, що є 

об’єктами державної 

власності, в тому числі 

компенсації вартості 

підводних 

гідротехнічних споруд 

(каналів, операційних 

акваторій причалів 

тощо), визначених 

абзацом третім пункту 5 

розділу VI «Прикінцеві 

положення» Закону 

України «Про морські 

порти України». 

 

 суб’єктами господарювання у 

стратегічні об’єкти портової 

інфраструктури», прийняття 

якого дасть можливість залучити 

приватні інвестиції для розвитку 

портової інфраструктури 

інфраструктури» оприлюднено на офіційному 

вебсайті Мінінфраструктури для громадського 

обговорення. 

13.12.2021 проєкт акта направлено на погодження 

до заінтересованих ЦОВВ (Мінфін, Мінекономіки, 

Мінцифри). 

15.12.2021 проєкт акта повторно оприлюднено на 

офіційному вебсайті Мінінфраструктури для 

громадського обговорення. 

 

 

45. Спрощення дозвільної 

процедури щодо 

будівництва на землях 

водного фонду, в тому 

числі в акваторії 

морських торговельних 

портів 

Управління 

морського та 

річкового 

транспорту 

 

груден

ь 

Розроблено та погоджено із 

заінтересованими органами 

законопроєкт щодо внесення 

відповідних змін до деяких 

законодавчих актів України, що 

дасть можливість спростити 

дозвільні процедури щодо 

будівництва на землях водного 

фонду, в тому числі в акваторії 

морських торговельних портів 

Виконується. 

Проєкт Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

будівництва на землях, зайнятих водними шляхами 

загального користування» 28.09.2021 направлено на 

погодження до заінтересованих ЦОВВ. 

Мінцифри листом від 01.10.2021 № 1/04-2-11002 

надає висновок про проведення цифрової 

експертизи до проєкту Закону (погоджений без 

зауважень).  
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Морська адміністрація листом від 27.10.2021 

№ 7176/02/15-21 надала пропозиції та зауваження 

до проєкту Закону.  

Мінрегіон листом від 03.11.2021 № 7/14.2/16595-21 

погодило проєкт Закону.  

Міндовкілля листом від 05.11.2021                               

№ 25/1-11/23503-21  погодило із зауваженнями 

проєкт Закону. 

Держгеокадастр листом від 15.11.2021 № 5-28-

0.134-14231/2-21 погодив із зауваженнями проєкт 

Закону. 

Мінфін листом від 08.11.2021 № 06040-05-5/34006 

надіслав висновок щодо проєкту Закону про те, що 

він потребує доопрацювання з урахуванням 

наведених зауважень.  

Мінагрополітики листом від 05.11.2021 № 21-1210-

05/10767 погодило із зауваженнями проєкт Закону. 

 

46. Забезпечення 

належного утримання 

внутрішніх водних 

шляхів України 

Управління 

морського та 

річкового 

транспорту 

 

груден

ь 

Забезпечено супровід проєкту 

Закону України «Про внесення 

змін до Бюджетного кодексу 

України щодо створення 

Державного фонду внутрішніх 

водних шляхів» (реєстр. № 4168 

від 30.09.2020) в комітетах ВРУ 

Виконано 

У робочому порядку надано народним депутатам 

України актуалізовані фінансово-економічні 

розрахунки до законопроєкту. 

14.04.2021 законопроєкт був розглянутий на 

Комітеті ВРУ з питань екологічної політики та 

природокористування. 

Листами від 28.08.2021 № 3165/46/14-21 

Мінінфраструктури звернулося до Комітету ВРУ з 

питань бюджету (копія Мінфіну) та від 28.08.2021 

№ 3164/46/14-21 до Комітету ВРУ з питань 

транспорту та інфраструктури стосовно підтримки 

проєкту Закону та запропонувало деякі правки.  
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Комітет ВРУ з питань транспорту та 

інфраструктури на своєму засіданні 06.10.2021 

підтримав законопроєкт (з урахуванням позиції 

Мінінфраструктури). 

Очікується розгляд законопроєкту в інших 

Комітетах ВРУ. 

22.10.2021 підготовлено деталізовані презентаційні 

матеріали, та 28.10.2021 направлено лист 

Мінінфраструктури № 4179/46/14-21 на адресу 

Мінфіну з додатковими інформаційними 

матеріалами та розрахунками з питання створення 

Державного фонду ВВШ. 

47. Реалізація норм Закону 

України «Про 

внутрішній водний 

транспорт», створення 

умов для 

конкурентоспроможног

о, безпечного та 

привабливого для 

бізнесу внутрішнього 

водного транспорту, 

який задовольнятиме 

потреби ринку 

вантажоперевезень 

 

Управління 

морського та 

річкового 

транспорту 

 

груден

ь 

Подано на розгляд Уряду 

плановий документ розвитку 

внутрішнього водного 

транспорту – Стратегії розвитку 

внутрішнього водного 

транспорту з планом заходів її 

реалізації 

Виконується. 

03.06.2021 на сайті Мінінфраструктури було 

розміщено Заяву про визначення обсягу СЕО до 

Стратегії розвитку ВВТ на період до 2031 року та 

план заходів з її реалізації (далі – Заява). Також, 

Заяву було направлено до Міндовкілля та МОЗ для 

отримання позицій (№ 2019/46/4-21 від 02.06.2021).  

Міндовкілля листом від 16.06.2021 № 25/5-

21/12692-21 надіслало зауваження до заяви про 

визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 

проєкту Стратегії розвитку внутрішнього водного 

транспорту України на період до 2031 року та плану 

заходів з її реалізації, МОЗ листом від 23.06.2021 

№ 26-04/18481/2-21 надав пропозиції до неї. 

Доопрацюваний текст Стратегії та плану заходів з 

урахуванням отриманих від галузевих бізнес-

асоціацій зауважень та пропозицій, а також 

розроблений звіт до СЕО направлено до 

Міндовкілля та МОЗ листом Мінінфраструктури від 

17.09.2021 № 3481/46/14-21, а також розміщено на 
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сайті Мінінфраструктури для громадського 

обговорення. 

Листом від 11.10.2021 № 13453/46/10-21 звіт про 

стратегічну екологічну оцінку проєкту Стратегії 

розвитку внутрішнього водного транспорту 

України на період до 2031 року та плану заходів з її 

реалізації повторно направлено на Міндовкілля та 

МОЗ. 

За результатами процедури проходження СЕО та 

громадського обговорення доопрацьовано проєкт 

Стратегії та плану заходів з її реалізації, який 

листами від 01.12.2021 № 774-811/46/63-21 та 

листами від 02.12.2021 № 5006/46/14-21, 

№ 5007/46/14-21, № 5009/46/14-21 було направлено 

на погодження із зацікавленими ЦОВВ та ОДА.  

Станом на 29.12.2021 отримано позиції: 

без зауважень від Мінцифри, Мінстратегпрому, 

Вінницької ОДА, Волинської ОДА, 

Дніпропетровської ОДА, Закарпатської ОДА, Івано-

Франківської ОДА. Київської ОДА, Луганської 

ОДА, Миколаївської ОДА, Рівненської ОДА, 

Тернопільської ОДА, Херсонської ОДА, 

Хмельницької ОДА, Сумської ОДА, Чернівецької 

ОДА, Черкаської ОДА; Житомирської ОДА, 

Харківської ОДА. 

із зауваженнями від Мінфіну, Мінекономіки, МВС 

та ДСНС, Мінагрополітики, МОН, Полтавської 

ОДА, КМДА, Запорізької ОДА. 

Дергеокадастр направив позицію до 

Мінагрополітики, ДАЗВ направило позицію до  

Міндовкілля. 
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Очікується позиція від Урядового офісу 

координації європейської та євроатлантичної 

інтеграції, Мінрегіону, Одеської та Львівської ОДА. 

ДРС надала висновок про відсутність в проєкті акта  

регуляторних норм. 

Також листами від 24.12.2021 № 5664/46-3/14-21 та 

від 24.12.2021 № 5665/46-3/14-21 направлено до 

Мінюсту та НАЗК для проведення правової та 

антикорупційної експертиз. 

48. Модернізація Річкової 

інформаційної служби 

України у відповідності 

до вимог Директиви 

Європейського 

парламенту і Ради 

2005/44/ЄС, 

покращення безпеки 

судноплавства на 

внутрішніх водних 

шляхах та отримання 

необхідної статистичної 

інформації про річкові 

перевезення 

Управління 

морського та 

річкового 

транспорту 

 

ДП «АМПУ» 

груден

ь 

Подано до Міністерства юстиції 

України на державну реєстрацію 

наказ щодо оновленого 

Положення про Річкову 

інформаційну службу України 

Виконується. 

Управлінням морського та річкового транспорту 

спільно з ДП «АМПУ» та Проєктом технічної 

допомоги ЄС «Сприяння транспортному розвитку 

річки Дніпро» розробляється проєкт оновленого 

Положення про РІС - текст проєкту 

доопрацьовується в частині відповідності 

Директиві та взаємодії з Морською адміністрацією. 

49. Наближення до 

європейського 

законодавства правил 

судноплавства на 

внутрішніх водних 

шляхах України 

Управління 

морського та 

річкового 

транспорту 

 

Морська 

адміністрація 

 

груден

ь 

Подано на погодження до 

заінтересованих ЦОВВ проєкт 

наказу Мінінфраструктури про 

внесення змін до наказу України 

Міністерства транспорту України 

від 16.02.2004 № 91 «Про 

затвердження Правил 

Виконується. 

21.04.21 ДУ «Держгідрографія» надано до 

Мінінфраструктури 1 частину Правил  

судноплавства на внутрішніх водних шляхах 

(приведену до Європейських правил плавання на 

ВВШ). 

13.05.21 Морською адміністрацією в робочому 

порядку надано1 частина Правил судноплавства на 
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ДУ «Держгідр

ографія» 

 

судноплавства на внутрішніх 

водних шляхах України» 

внутрішніх водних шляхах Проєкту технічної 

допомоги ЄС «Сприяння транспортному розвитку 

річки Дніпро» для отримання консультацій від 

європейських експертів. 

07.09.2021 Морською Адміністрацією надано до 

Мінінфраструктури повний проєкт тексту Правил 

судноплавства на внутрішніх водних шляхах 

України, який станом на 28.12.2021 опрацьовується 

в Мінінфраструктури. 

50. Забезпечення 

впровадження в Україні 

найвищих міжнародних 

стандартів праці, 

зокрема, щодо прав 

людини, професійного 

зростання моряків, їх 

соціального 

забезпечення, умов 

праці, професійної 

безпеки тощо, розвитку 

та впровадження на 

високому рівні 

відповідно до 

передових 

європейських та 

світових практик 

сучасної 

інфраструктури для 

берегових об’єктів 

соціально-побутового 

призначення 

Управління 

морського та 

річкового 

транспорту 

 

Морська 

адміністрація 

 

 

жовтен

ь 

Подано до Міністерства 

закордонних справ України 

проєкти законів України «Про 

ратифікацію Конвенції 

Міжнародної організації праці 

2006 року про працю в морському 

судноплавстві, з поправками», 

«Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України у 

зв’язку з ратифікацією Конвенції 

Міжнародної організації праці 

про працю в морському 

судноплавстві, з поправками» з 

метою ратифікації Конвенції 

Міжнародної організації праці 

2006 року про працю в морському 

судноплавстві, з поправками 

Виконується. 

Листами Мінінфраструктури від 30.04.2021 

№ 1584/46/14-21 законопроєкти надіслано на 

погодження до ЦОВВ, від 07.05.2021 № 1634/46/14-

21 надіслано до ДРС,  

№ 1636/46/14-21 – до СПО та ПРМТУ, 

№ 1635/46/14-21 – до Урядового офісу СКМУ 

Отримано погодження заінтересованих ЦОВВ, крім 

Морської адміністрації та СПО сторони 

роботодавців на національному рівні. 

ПРМТУ листом від 13.05.2021  

№ 01-159 погодила без зауважень проєкт Закону 

України «Про ратифікацію Конвенції Міжнародної 

організації праці 2006 року про працю в морському 

судноплавстві, з поправками», погодила проєкт 

Закону України  «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України у зв'язку з ратифікацією 

Конвенції Міжнародної організації 2006 року про 

працю в морському судноплавстві, з поправками» із 

зауваженнями. 

Мінфін листом від 20.05.2021 № 25020-16-5/15720 

надіслав висновки про погодження без зауважень 

проєкти Закону.  
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Мінцифри листом від 25.05.2021 № 1/04-5-5604  

погодив без зауважень проєкти законів, надано 

відповідні висновки.  

СПО репрезентативних всеукраїнських об’єднань 

профспілок на національному рівні листом від 

21.05.2021 № 01-12/417-спо зазначив, що 

зауважень/пропозицій до проєкту Закону України 

«Про ратифікацію Конвенції Міжнародної 

організації праці 2006 року про працю в морському 

судноплавстві, з поправками» не має (погоджено).  

До проєкт Закону України  «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України у зв'язку з 

ратифікацією Конвенції Міжнародної організації 

2006 року про працю в морському судноплавстві, з 

поправками» надало пропозиції та зауваження. 

Мінсоцполітики листом від 25.05.2021 №9389/0/2-

21/41 погодило без зауважень проєкти Законів.  

МОЗ листом від 28.05.2021 № 25-04/15986/2-21  

погодило без зауважень проєкт Закону України 

«Про ратифікацію Конвенції Міжнародної 

організації праці 2006 року про працю в морському 

судноплавстві, з поправками», погодило проєкт 

Закону України  «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України у зв'язку з ратифікацією 

Конвенції Міжнародної організації 2006 року про 

працю в морському судноплавстві, з поправками» із 

зауваженнями. 

Урядовий офіс координації європейської та 

євроатлантичної інтеграції СКМУ листом від 

01.06.2021 № 17657/0/2-21 повідомив про 

відсутність застережень до проєктів Законів.  



47 

 

ДРС листом від 01.06.2021 № ВИХ №3005/0/20-21  

повідомила, що проєкт Закону України «Про 

ратифікацію Конвенції Міжнародної організації 

праці 2006 року про працю в морському 

судноплавстві, з поправками» не містить норм 

регуляторного характеру, а його прийняття не 

потребує реалізації передбачених цим Законом 

процедур, а проєкт Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку 

з ратифікацією Конвенції Міжнародної організації 

2006 року про працю в морському судноплавстві, з 

поправками» містить норми регуляторного 

характеру, а його прийняття потребує реалізації 

процедур, передбачених цим Законом. 

Мінекономіки листом від 04.06.2021 № 4801-

03/30750-03 погодило без зауважень проєкт Закону 

України «Про ратифікацію Конвенції Міжнародної 

організації праці 2006 року про працю в морському 

судноплавстві, з поправками», погодило проєкт 

Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України у зв'язку з ратифікацією 

Конвенції Міжнародної організації 2006 року про 

працю в морському судноплавстві, з поправками» із 

зауваженнями та надало відповідні висновки.  

МЗС листом від 26.05.2021 № 72/14-612-34924  

погодило без зауважень проєкти Законів. 

Морська адміністрація листом від 20.07.2021 

№ 5003/09/15-21 надала зауваження до проєкту 

Закону України «Про ратифікацію Конвенції 

Міжнародної організації праці 2006 року про працю 

в морському судноплавстві, з поправками» та до 

проєкту Закону України «Про внесення змін до 
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деяких законодавчих актів у зв'язку з ратифікацією 

Конвенції Міжнародної організації праці 2006 року 

про працю в морському судноплавстві, з 

поправками». 

Законопроєкти доопрацьовано з урахуванням 

зауважень заінтересованих органів та направлено 

листом Мінінфраструктури від 02.09.2021                                 

№ 3252/46/14-21 Аналіз регуляторного впливу до 

проєкту Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України у зв'язку з 

ратифікацією Конвенції Міжнародної організації 

2006 року про працю в морському судноплавстві, з 

поправками». 

Мінінфраструктури листами від 28.10.2021 

№ 4182/46/14-21 та від 28.10.2021 № 4181/46/14-21 

направило законопроєкти до Мінюсту (щодо 

проведення правової експертизи проєктів Законів 

України) та НАЗК (щодо визначення необхідності 

проведення антикорупційної експертизи проєктів 

Законів України) .  

Мінюстом листами від 12.11.2021 

№ 107934/124648-26-21/12.2.1 та від 16.11.2021 

№ 109257/124648-26-21/7.2.2 надано висновки за 

результатами правової експертизи законопроєктів. 

Станом на 28.12.2021 узгоджуються пропозиції 

заінтересованих сторін та здійснюється підготовка 

протоколу узгодження позицій до законопроєктів та 

остаточна редакція самих законопроєктів. 

 

51. Спрощення процедури 

набрання чинності для 

України поправками до 

Управління 

морського та 

груден

ь 

Внесено зміни до Порядку 

здійснення офіційного перекладу 

багатосторонніх міжнародних 

Виконується. 

Призупинено розроблення проєкту постанови про 

внесення змін до постанов КМУ від 17.03.2006 № 
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багатосторонніх 

міжнародних договорів 

України, прийнятих 

Міжнародною 

морською організацією 

(ІМО) 

річкового 

транспорту 

 

договорів України на українську 

мову, затвердженого постановою 

КМУ від 17.03.2006 № 353, та до 

Порядку ведення Єдиного 

державного реєстру нормативно-

правових актів та користування 

ним, затвердженого постановою 

КМУ від 23.04.2001 № 376  

353 та від 23.04.2001 № 376, враховуючи позицію 

МЗС. 

Листом МЗС від 29.04.2021 № 411/14-110-28370 

надано зауваження до проєкту Середньострокового 

плану дій Уряду на 2022-2024 роки та висловлено 

заперечення щодо включення завдання (51) до 

Середньострокового плану дій Уряду на 2022-2024 

роки, оскільки питання спрощення процедури 

набрання чинності для України поправками до 

міжнародних договорів ІМО планується 

урегулювати на законодавчому рівні.  

Станом на грудень 2021 року МЗС здійснило 

підготовку нової редакції Закону України «Про 

міжнародні договори України» задля усунення 

законодавчих прогалин та неврегульованості 

окремих питань укладення, виконання та 

припинення дії міжнародних договорів України, 

яким, зокрема, передбачено законодавче 

унормування питання здійснення та засвідчення 

офіційного перекладу українською мовою 

міжнародних договорів України 

52. Встановлення єдиного 

порядку розробки та 

затвердження робочої 

технологічної 

документації для 

технологічних процесів 

перевантаження 

комерційних вантажів 

на територіях та в 

акваторіях морських 

портів України, 

 

Управління 

морського та 

річкового 

транспорту 

 

груден

ь 

Подано до Міністерства юстиції 

України на державну реєстрацію 

наказ Міністерства 

інфраструктури «Про внесення 

змін до Правил надання послуг у 

морських портах України»  

Виконується. 

Листом від 21.04.2021 №1386/46/14-21 пакет 

документів повторно направлено на погодження до 

ЦОВВ (Міндовкілля, Мінцифри, МА, ДСНС, 

Держпраці, Держпродспоживслужби).  

ДСНС листом від 28.04.2021 № 26-6738/262-2 (вх. 

№ 15381/0/7-21 від 29.04.2021) повідомила, що 

направила матеріали погодження Міністру 

внутрішніх справ України для підтвердження 

позиції ДСНС.  



50 

 

наближення 

законодавства України 

до законодавства ЄС та 

усунення прогалин у 

структурі діючих 

Правил надання послуг 

у морських портах 

України 

Міндовкілля листом від 30.04.2021 № 25/1-23/9206-

21 (вх. № 15764/0/7-21 від 30.04.2021) повідомило, 

що повернеться до розгляду проєкту наказу після 

його доопрацювання.  

Морська адміністрація листом від 13.05.2021 

№3439/02/15-21 (вх. №17205/0/7-21 від 14.05.2021) 

погодила без зауважень проєкт наказу.  

Мінцифри листом від 28.05.2021 № 1/04-2-5850 (вх. 

№ 19249/0/7-21 від 31.05.2021) погодив проєкт 

наказу та надав висновок про проведення цифрової 

експертизи (відповідний). Державна служба 

України з питань безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів листом від 20.05.2021 № 12.2-

4/11873 (вх. № 19572/0/7-21 від 01.06.2021) 

повідомила, що позицію щодо проєкту наказу 

України надіслано на погодження Міністру 

економіки.  

Держпраці листом від 15.06.2021 № 4052/1/5.2-21 

(вх. № 21564/0/7-21 від 15.06.2021) погодила без 

зауважень проєкт наказу, повідомила, що 

Мінекономіки погодило позицію Держпраці 

стосовно цього проєкту наказу листом від 

09.06.2021 № 4709-02/31301-03. 

25.05.2021 Асоціація «Стивідорних компаній 

Одеського морського порту» звернулася до 

Мінінфраструктури та ДРС з проханням не 

здійснювати подальше погодження проєкту наказу 

у зв’язку з наявністю зауважень. 

ДРС листом від 03.06.2021 №ВИХ №3108/0/20-21 

повідомила, що Міністерству інфраструктури 

України необхідно здійснити розгляд надісланих 

зауважень та пропозицій до проєкту по суті, та 
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поінформувати заявників і ДРС про його 

результати, остаточне рішення щодо проєкту наказу 

буде прийнято ДРС після отримання 

вищезазначеної інформації. 04.06.2021 Асоціація 

«Стивідорних компаній Одеського морського 

порту» надіслала пропозиції та зауваження до 

проєкту наказу. 

Держпродспоживслужба листом від 15.07.2021 

№12.2-8/16890 (вх. № 26086/0/7-21 від 16.07.2021) 

повідомила, що, враховуючи погодження позиції 

Держпродспоживслужби до проєкту наказу 

Першим віце-прем’єр-міністром України – 

Міністром економіки України (лист Мінекономіки 

від 23.06.2021 № 3813-07/33163-03), погоджує 

проєкт наказу без зауважень.  

Міндовкілля листом від 28.07.2021 № 25/1-

23/16082-21 (вх. № 27726/0/7-21 від 28.07.2021) 

повідомило, що повернеться до розгляду проєкту 

наказу після його доопрацювання.  

Листом Мінінфраструктури від 27.07.2021                          

№ 46/7073-21 звернулося до ДП «АМПУ» з 

проханням опрацювати зауваження Асоціації 

«Стивідорних компаній Одеського морського 

порту» та надати обґрунтовану позицію 

підприємства щодо доцільності чи недоцільності 

врахування зауважень до проєкту наказу.  

22.09.2021 проведено узгоджувальну нараду з 

представниками Асоціації «Стивідорних компаній 

Одеського морського порту».  

Станом на 28.12.2021 доопрацьований з 

урахуванням зауважень проєкт акта проходить 
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процедуру погодження в структурних підрозділах 

Мінінфраструктури.  

53. Модернізація та 

відновлення річкової 

інфраструктури, 

зокрема забезпечення її 

належного утримання 

Управління 

морського та 

річкового 

транспорту 

 

груден

ь 

Забезпечено капітальний ремонт 

на 3 шлюзах за умови отримання 

необхідного фінансування  

Виконано. 

Станом на 28.12.2021: 

завершено ремонт судноплавної камери 

Каховського шлюзу завершено; 

отримано І Декларації ДАБІ для початку робіт на 

Середньодніпровському судноплавному шлюзі, 

виготовлено та отримано на зберігання створки 

воріт шлюзу; на цей рік – обсяг робіт завершено, 

продовження робіт планується поновити з січня 

2022 року; 

18.05.2021 подано оголошення про закупівлю 

«Капітальний ремонт будівлі центрального пульту 

управління (ЦПУ) Київського судноплавного 

шлюзу»; визначено переможця торгів – ТОВ 

«Київське управління механізації» 

(https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-18-

009158-b);  

31.08.2021 укладено договір. Виконано капітальний 

ремонт будівлі центрального пульту управління 

(ЦПУ) Київського судноплавного шлюзу, отримано 

Акт № 2 приймання виконання будівельних робіт за 

грудень 2021 р. (форма № КБ-2в); 

 розроблено та затверджено проєкт, експертиза 

проекту капітального ремонту затворів 

водопровідних галерей, проведено відкриті торги, 

16.09.2021 ДП «Укрводшлях» укладено договір 

підряду з TOB «Спецтермомонтаж-Енерго» про 

виконання капітального ремонту Каховського 

судноплавного шлюзу; роботи тривають; 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-18-009158-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-18-009158-b
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розроблено та затверджено проєкт, експертиза 

проєкту, 13.10.2021 ДП «Укрводшлях» оголосило 

повторні відкриті торги на закупівлю капітального 

ремонту козлових технологічних кранів 

Кременчуцького судноплавного шлюзу, що 

передбачає капітальний ремонт чотирьох козлових 

кранів; через відміну других торгів – застосовано 

переговорну процедуру та укладено договір від 

22.11.2021 з ТОВ «Інжирінгпромгруп»; роботи 

тривають; 

22.09.2021 ДП «Укрводшлях» оголосило відкриті 

торги на закупівлю робіт з капітального ремонту 

системи осушення камери Запорізького 

судноплавного шлюзу; укладено договір від 

11.11.2021 з переможцем торгів - 

TOB «Спецтермомонтаж-Енерго»; роботи 

тривають. 

54. Розробка та прийняття 

Методики розрахунку 

ставок портових зборів 

Управління 

морського та 

річкового 

транспорту 

 

ДП 

«Адміністрац

ія морських 

портів 

України» 

груден

ь 

Затверджено відповідний наказ 

Мінінфраструктури. 

Оптимізовано розміри ставок 

портових зборів 

Виконується. 

Європейська бізнес асоціація листом від 16.04.2021 

№ 13863/0/7-21 надіслала до Мінінфраструктури та 

ДП «Адміністрація морських портів України 

принципи, на яких має базуватися Методика 

розрахунку ставок портових зборів. 

11.08.2021 в Мінінфраструктури проведено нараду 

щодо обговорення Методики розрахунку ставок 

портових зборів та Порядку розрахунку ставок 

портових зборів за участі представників 

Європейської бізнес асоціації та державного 

підприємства ДП «АМПУ». 

Листом від 14.12.2021 № 5320/46/14-21 

Мінінфраструктури надіслало проєкт 

розпорядження КМУ «Про погодження проєктів 
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Методики розрахунку розмірів ставок портових 

зборів, які справляються у морських портах, 

Порядку справляння, обліку та використання 

коштів від портових зборів, крім використання 

коштів від адміністративного збору» для розгляду 

та погодження до Міністерства економіки України, 

Антимонопольного комітету України, Мінфіну та 

Мінцифри. 

Антимонопольний комітет України листом від 

22.12.2021 № 130-06/01-88-НПА повідомив, що не 

підтримує проєкт розпорядження. Мінекономіки 

листом від 23.12.2021 № 3821-07/60669-03 (вх. 

№ 51827/0/7-21 від 23.12.2021) надало висновок про 

непогодження проєкту розпорядження. 

Управління морського та річкового транспорту 

продовжує консультації з громадськістю щодо 

узгодження проєкту Методики та включило 

зазначене обговорення до Орієнтовного плану 

проведення консультацій з громадськістю на 2022 

рік. 

 

55. Удосконалення 

Порядку ведення 

Реєстру морських 

портів України, 

затвердженого 

постановою КМУ від 

11.07.2013 № 496, в 

частині спрощення 

процедури перевірки 

відомостей та 

документів, необхідних 

Управління 

морського та 

річкового 

транспорту 

 

ДП 

«Адміністраці

я морських 

портів 

України» 

червен

ь 

Подано до КМУ проєкт 

постанови КМУ «Про внесення 

змін до Порядку ведення Реєстру 

морських портів» 

Виконано. 

Листом Мінінфраструктури від 16.09.2021                            

№ 3439/46/14-21 проєкт постанови КМУ «Про 

внесення змін до Порядку ведення Реєстру 

морських портів» подано на розгляд КМУ. 

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України 

від 09.12.2021 № 1303 «Про внесення змін до 

Порядку ведення Реєстру морських портів України» 
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для внесення суб’єкта 

господарювання до 

Реєстру морських 

портів України 

56. Оновлення Угоди між 

Кабінетом Міністрів 

України та Урядом 

Турецької Республіки 

про співробітництво з 

пошуку та рятування на 

чорному морі 

 

Управління 

морського та 

річкового 

транспорту 

 

груден

ь 

Надіслано оновлену Угоду між 

Кабінетом Міністрів України та 

Урядом Турецької Республіки 

про співробітництво з пошуку та 

рятування на чорному морі на 

розгляд до Турецької сторони 

 

Виконується. 

Мінінфраструктури листом від 17.02.2021                              

№ 48/45/63-21 надіслано до МЗС на погодження 

проєкт Угоди. МЗС дипломатичними каналами 

через Посольство України у Турецькій Республіки 

передано зазначений проєкт Угоди до Турецької 

сторони.  

Мінінфраструктури звернулося до МЗС листом від 

28.09.2021 №12829/13/10-21 з проханням вжити 

всіх необхідних заходів з метою прискорення 

процедури погодження проєкту Угоди з Турецькою 

стороною. Інформації щодо відповіді від Турецької 

сторони не надходило. 

57. Встановлення чітких, 

прозорих вимог та 

критеріїв до 

підприємств, 

організацій та установ, 

що проводять 

підготовку членів 

екіпажів морських, 

річкових та маломірних 

(малих) суден 

Управління 

морського та 

річкового 

транспорту 

 

ІІ 

кварта

л 

Подано на державну реєстрацію 

до Міністерства юстиції України  

наказ «Про затвердження 

Положення про порядок огляду 

підприємств, установ та 

організацій, що проводять 

підготовку членів екіпажів 

морських, річкових та 

маломірних (малих) суден та 

втрату чинності наказу 

Міністерства транспорту та 

зв’язку України від 25 листопада 

2004 року № 1042» 

Виконується. 

Станом на 28.12.2021 Управлінням морського та 

річкового транспорту доопрацьовується проєкт 

наказу з урахуванням зауважень та пропозицій 

наданих Урядово-громадською ініціативою «Разом 

проти корупції» (усунення корупційних ризиків у 

процедурах приймання іспитів з підготовки та 

дипломування моряків України, передумов їх 

виникнення, а також проводиться пошук шляхів 

вирішення проблемних питань), рекомендацій 

Антимонопольного комітету України та 

Державною регуляторною службою України, 

Учбово-тренажерного комплексу «Адмірал», 

громадської спілки «Центр розвитку морського 

транспорту України», тощо. 
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58. Визначення переліку 

спеціалізованих послуг, 

що надаються на 

внутрішніх водних 

шляхах суб’єктами 

природних монополій 

Управління 

морського та 

річкового 

транспорту 

 

листоп

ад 

Подано до КМУ проєкт 

постанови КМУ щодо визначення 

переліку спеціалізованих послуг, 

що надаються на внутрішніх 

водних шляхах суб’єктами 

природних монополій 

Виконується. 

01.06.2021 проєкт акта було розміщено на сайті 

Мінінфраструктури та направлено на погодження 

до заінтересованих ЦОВВ (Мінекономіки 

№ 294/46/63-21, Мінфін № 295/46/63-21, Мінцифри 

№ 296/46/63-21, ДРС № 297/46/63-21, АМКУ 

№ 298/46/63-21). 

Станом на 22.06.2021 Мінцифри та Мінфін 

погодили проєкт, ДРС надало відповідь, що проєкт 

містить регуляторні норма, АМКУ – попросили 

надати додаткову інформацію. 

Мінцифри листом від 14.06.2021 № 1/04-5-6424 

погодило проєкт постанови, надало відповідний 

висновок за результатами цифрової експертизи.  

Мінфін листом від 17.06.2021 № 06040-05-5/19152 

надав висновок про погодження без зауважень 

проєкту постанови. Листом Мінінфраструктури від 

23.06.2021 № 7701/46/10-21 надано запитувану 

інформації щодо проєкту постанови до АМКУ. 

Мінекономіки листом від 05.07.2021 № 3813-

07/35007-03 поінформувало про непогодження 

проєкту постанови.  

АМКУ листом від 02.07.2021 № 130-29/01-10018 

повідомив, що не підтримує проєкт постанови в 

наданій редакції.  

Листом від 19.07.2021 № 2574/46/14-21 

Мінінфраструктури звернулося до КМУ з 

проханням зняти з контролю крок 285 «Визначення 

переліку спеціалізованих послуг, що надаються на 

внутрішніх водних шляхах суб’єктами природних 

монополій» Плану як такий, що на даний час з 

об’єктивних причин не може бути реалізований.  
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КМУ листом від 27.07.2021                                                            

№ 35079/1/1-21 доручено активізувати підготовку 

проєктів актів, необхідних для реалізації Закону 

України «Про ВВТ», зокрема щодо визначення 

переліку спеціалізованих послуг, що надаються на 

внутрішніх водних шляхах суб’єктами природних 

монополій, та забезпечити їх внесення на розгляд 

Уряду у визначений резолюцією Прем’єр міністра 

України від 3 березня 2021 р. №77/3/1 21 та планом 

пріоритетних дій Уряду на 2021 рік строк. 
05.10.2021 Мінінфраструктури листом                

№ 3779/46/14-21 надало КМУ додаткову інформацію 

щодо природних монополій на річковому транспорті 

та обґрунтування відсутності в поточній ситуації 

підстав для розроблення відповідного переліку. 

 

59. Визначення порядку 

ведення Реєстру 

об’єктів 

інфраструктури 

внутрішнього водного 

транспорту 

Управління 

морського та 

річкового 

транспорту 

 

листоп

ад 

Подано до КМУ проєкт 

постанови КМУ щодо визначення 

порядку ведення Реєстру об’єктів 

інфраструктури внутрішнього 

водного транспорту 

Виконується. 

04.06.2021 проєкт постанови оприлюднено на сайті 

Мінінфраструктури та направлено на погодження 

до заінтересованих ЦОВВ (Мінекономіки, № 

313/46/63-21, Мінфін № 314/46/63-21, Мінцифри № 

315/46/63-21, ДРС № 317/46/63-21, Морська 

адміністрація  № 316/46/63-21). 

Мінекономіки листом від 24.06.2021 № 3813-

07/33316-03 надало висновок до проєкту постанови 

про погодження без зауважень.  

Мінцифри листом від 02.07.2021 № 1/04-2-7155 

надало висновок про проведення цифрової 

експертизи (погоджено із зауваженнями). 

Мінфін листом від 15.07.2021 № 06040-05-5/22227 

погодив без зауважень проєкт постанови, надав 

відповідний висновок.  
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Проведено зустріч з представниками бізнесу за 

результатами громадського обговорення. 

Доопрацьований проєкт листом від 21.09.2021                    

№ 3562/46/14-21 направлено до ДРС та листом від 

22.09.2021 № 46/9046-21 направлено до Морської 

Адміністрації.  

Отримано позитивне рішення ДРС № 634 від 

20.12.2021. 

22.12.2021 проєкт акта направлено до Мінюсту та 

НАЗК. 

60. Приєднання до 

міжнародної конвенції 

про цивільну 

відповідальність за 

шкоду, заподіяну 

забрудненням 

бункерним паливом 

2001 року 

Управління 

морського та 

річкового 

транспорту 

 

Морська 

адміністрація 

 

груден

ь 

Розроблено проєкти законів 

України: 

- «Про приєднання до 

Міжнародної конвенції про 

цивільну відповідальність за 

шкоду, заподіяну забрудненням 

бункерним паливом 2001 року»  

- «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України у 

зв’язку з приєднанням до 

Міжнародної конвенції про 

цивільну відповідальність за 

шкоду, заподіяну забрудненням 

бункерним паливом, 2001 року» 

 

 

 

 

 

Виконується. 

Здійснюється системний аналіз чинного 

законодавства, до якого необхідно вносити зміни у 

зв’язку з приєднанням до Міжнародної конвенції 

про цивільну відповідальність за шкоду, заподіяну 

забрудненням бункерним паливом 2001 року 
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Дорожнє господарство та автомобільні перевезення 

 

61. Виконання ремонтних 

робіт на ділянках 

автомобільних доріг 

загального 

користування 

державного значення 

Укравтодор 

 

Департамент 

дорожніх 

перевезень та 

безпеки на 

транспорті 

протяг

ом 

року 

Введено в експлуатацію 4500 км 

автомобільних доріг загального 

користування державного 

значення 

Виконується. 

Станом на 24.12.2021 за рахунок усіх джерел 

фінансування влаштовано верхніх шарів покриття 

автомобільних доріг загального користування 

державного значення 4185,5 км. 

62. Затвердження змін до 

будівельних норм щодо 

удосконалення вимог 

до розміщення 

електрозаправних 

станцій на 

автомобільних дорогах 

загального 

користування 

Департамент 

дорожніх 

перевезень та 

безпеки на 

транспорті 

Укравтодор 

груден

ь 

 

 

 

 

 

 

Створено технічні умови для 

зменшення викидів автомобільним 

транспортом СО2 до 2030 року на 

40 відсотків 

Виконується. 

Проєкт плану заходів, що здійснюється за рахунок 

бюджетних коштів за КПКВК 3101230 «Здійснення 

заходів щодо підтримки впровадження 

транспортної стратегії України» на 2021 рік (далі – 

проєкт Плану заходів) затверджено 

Мінінфраструктури та направлено на погодження 

до Мінфіну листом від 05.04.2021 № 1123/17/14-21. 

Листом Мінфіну від 21.04.2021  

№ 25010-16-5/12929 повідомлено про необхідність 

доопрацювання проєкту Плану заходів. 

Листом Мінінфраструктури від 18.05.2021 

№ 1812/17/14-21 надіслано до Мінфіну 

доопрацьований проєкт Плану заходів. 

Листом Мінфіну від 16.06.2021 № 25010-09-5/19046 

повторно повернуто проєкт Плану заходів для його 

доопрацювання. 

Листом Директорату дорожньої інфраструктури від 

25.06.2021 № 25/6028-21 повторно надано до 

Управління бухгалтерського обліку та бюджетного 

регулювання пропозицію щодо  включення до 

Плану заходів на 2021 рік, що здійснюється за 

рахунок бюджетних коштів за КПКВК 3101230 
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«Здійснення заходів щодо підтримки впровадження 

транспортної стратегії України на 2021 рік» заходу 

«Розроблення Зміни № 1 до державних будівельних 

норм Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова 

територій» щодо вдосконалення розміщення 

електрозаправних станцій на автомобільних 

дорогах загального користування» у сумі 299 399,0 

гривень. 

Листом Мінінфраструктури від 16.07.2021 

№ 8929/17/10-21 поінформовано Мінфін про те, що 

наразі Мінінфраструктури вживаються заходи щодо 

формування Плану заходів у новій редакції та 

паспорту відповідної бюджетної програми, які у 

подальшому будуть подані в установленому 

порядку на погодження до Мінфіну. 

Листом Мінінфраструктури №3110/17/14-21 від 

20.08.2021 надіслано на погодження до Мінфіну 

План заходів, що здійснюється за рахунок 

бюджетних коштів за КПКВК 3101230 «Здійснення 

заходів щодо підтримки впровадження 

транспортної стратегії України». 

Мінфін листом №25010-12-5/27240 від 06.09.2021 

поінформував про необхідність надання додаткових 

розрахунків та обгрунтувань (на заходи 

неінвестиційного характеру виділяється не більше 

як 10 відсотків загального обсягу бюджетних 

коштів; стосовно спрямування бюджетних коштів 

(в рамках реалізації заходу «Доукомплектування та 

покращення якості роботи Системи та центр 

обробки даних ГВК (Weigh Control System, WiM)») 

на забезпечення поточної роботи Укртрансбезпеки). 

Листом Мінінфраструктури від 10.09.2021 № 
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3380/17/14-21 надано додаткові розрахунки. Листом 

Мінфіну від 14.09.2021 №25010-16-5/28144 

погоджено План заходів, що здійснюється за 

рахунок бюджетних коштів за КПКВК 3101230 

«Здійснення заходів щодо підтримки впровадження 

транспортної стратегії України».  

Станом на 30.09.2021 Управлінням бухгалтерського 

обліку Мінінфраструктури готується паспорт 

бюджетної програми 3101230 «Здійснення заходів 

щодо підтримки впровадження транспортної 

стратегії України». 

Листом Директорату дорожньої інфраструктури від 

22.09.2021 № 25/9087-21 надано у межах 

компетенції до Управління бухгалтерського обліку 

та бюджетного регулювання пропозиції до проєкту 

паспорту бюджетної програми 3101230 «Здійснення 

заходів щодо підтримки впровадження 

транспортної стратегії України». 

Листом від 06.10.2021 № 27/9531-21 надано 

пропозиції до тендерного комітету щодо включення 

до Річного плану закупівель на 2021 рік 

Міністерства інфраструктури України закупівлю із 

розробки змін до державних будівельних норм 

Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» 

щодо вдосконалення розміщення електрозаправних 

станцій на автомобільних дорогах загального 

користування загальною вартістю – 299,399 тис. 

грн. 

Службовою запискою №1503/27/18-21 від 

21.10.2021 надано тендерному комітету 

Мінінфраструктури для опрацювання проєкт 

тендерної документації. 
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Доповідною запискою № 1573/27/18-21 від 

10.11.2021 надано проєкт тендерної документації 

для її розгляду на засіданні тендерного комітету. 

Враховуючи завершення бюджетного періоду, 

вимог статті 57 Бюджетного кодексу України, а 

також строків проведення закупівлі у формі 

відкритих торгів відповідно до Закону України 

«Про публічні закупівлі», тендерним комітетом на 

засіданні від 18.11.2021 прийнято рішення щодо 

виключення з плану закупівель Міністерства 

інфраструктури України на 2021 рік закупівлі 

послуги з розроблення проєкту Зміни №1 до ДБН 

В.2.2.5-12:2019 «Планування і забудова територій» 

щодо вдосконалення розміщення електрозаправних 

станцій на дорогах загального користування за 

бюджетною програмою КПКВК 3101230 

«Здійснення заходів щодо підтримки впровадження 

транспортної стратегії України на 2021 рік». 

63.  Затвердження змін до 

будівельних норм щодо 

забезпечення 

здійснення габаритно-

вагового контролю 

транспортних засобів, 

насамперед таких, що 

здійснюють 

перевезення рідких та 

сипучих вантажів, на 

автомобільних дорогах 

загального 

користування 

державного значення 

Департамент 

дорожніх 

перевезень та 

безпеки на 

транспорті 

 

Укравтодор 

груден

ь 
Створено технічні умови для 
зменшення руйнівного впливу 
максимально завантажених 
транспортних засобів на дорожнє 
покриття з 56 до 2 разів 

Виконано. 

На виконання Указу Президента України 

від 08.11.2019 № 837, доручення Прем’єр-міністра 

України Шмигаля Д. А. від 01.07.2020 № 27605/0/1-

20 Плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік, а 

також за результатами зустрічі представників 

профільного Комітету Верховної Ради України, 

членів КМУ та представників Офісу Президента 

України, щодо врегулювання технічних вимог 

забезпечення безпеки дорожнього руху та 

посилення габаритно-вагового контролю на 

автомобільних дорогах загального користування, 

листами Мінінфраструктури від 21.09.2020 

№ 3100/25/14-20, від 24.12.2020 № 17551/25/10-20, 
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від 04.03.2021 №701/25/14-21 та від 17.03.2021 

№ 834/25/14-21 було надано пропозиції Мінрегіону 

до проєкту ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні 

дороги. Частина І. Проєктування. Частина ІІ. 

Будівництво. Зміна № 2» (далі – проєкт Зміни № 2), 

який було надіслано для затвердження до 

Мінрегіону листом ДП «ДерждорНДІ» 

від 05.02.2021 № 19.2-1591. 

14.05.2021 відбулося засідання секції Технічного 

регулювання та нормативного забезпечення у 

будівництві Науково-технічної ради Мінрегіону 

щодо розгляду проєкту Зміни № 2, за результатами 

якого було прийнято рішення щодо доопрацювання 

проєкту Зміни № 2 з урахуванням пропозицій 

Мінінфраструктури. 

28.05.2021 ДП «ДерждорНДІ» проведено 

узгоджувальну нараду за участю представників 

Мінінфраструктури, Мінрегіону та експертного 

середовища щодо отриманих пропозицій до проєкту 

Зміни № 2, за результатами якої прийнято рішення 

щодо винесення спірних питань на розгляд секції 

Технічного регулювання та нормативного 

забезпечення у будівництві Науково-технічної ради 

Мінрегіону. 

ДП «ДерждорНДІ» листом від 04.06.2021 № 19.1-
15-659/1 направлено до Мінрегіону для повторного 
розгляду та затвердження доопрацьований проєкт 
Зміни № 2. 

06.07.2021 проєкт Зміни № 2 розглянуто на 

засіданні Секції НТР Мінрегіону та прийнято 

рішення схвалити з урахуванням висловлених 

зауважень та пропозицій до проєкту Зміни № 2 та 
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рекомендувати Директорату технічного 

регулювання у будівництві Мінрегіону направити 

проєкт Зміни № 2 на повторне погодження до 

заінтересованих центральних органів виконавчої 

влади, базовій організації ДП «НДКТІ МГ» - для 

проведення перевірки, підготувати проєкт наказу 

Мінрегіону про її затвердження та сформувати 

справу в установленому порядку. 

Станом на 25.08.2021 доопрацьований проєкт Зміни 

№ 2 надіслано на перепогодження з центральними 

органами виконавчої влади та, погоджено з: 

Міністерством інфраструктури України від 

02.08.2021 № 2810/25/14-21 (без зауважень) 

Державним агентством автомобільних доріг 

України від 05.08.2021 № 3578/2/07-02/06-1008/07-

21 (без зауважень); Державною службою України з 

надзвичайних ситуацій від 09.08.2021                                       

№ 01-13499/261-2 (із зауваженнями), Міністерством 

захисту довкілля та природних ресурсів 

від 20.08.2021 № 25/5-21/18075-21 (із зауваженнями 

та пропозиціями), Міністерством внутрішніх справ 

України від 25.08.2021 № 39144/135-2021 та 

Національною поліцією від 09.09.2021 

№20386/41/27/02-2021. 

Наказом Мінрегіону від 22.10.2021 № 258 

затверджено зміну № 2 ДБН В.2.3-4:2015 

«Автомобільні дороги. Частина І. Проєктування. 

Частина ІІ. Будівництво» 

 

64. Удосконалення 

процедури відчуження 

земельних ділянок, 

Департамент 

дорожніх 

перевезень та 

жовтен

ь 

Подано до КМУ проєкт Закону 

України «Про удосконалення 

процедури відчуження земельних 

Виконано. 

Листом Мінінфраструктури від 31.08.2021 

№3213/25/14-21 проєкт Закону України «Про 
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інших об’єктів 

нерухомого майна, що 

на них розміщені, під 

спорудження об’єктів 

інженерно-

транспортної 

інфраструктури 

безпеки на 

транспорті 

 

Укравтодор 

ділянок, інших об’єктів 

нерухомого майна, що на них 

розміщені, під спорудження 

об’єктів інженерно-транспортної 

інфраструктури» 

удосконалення процедури відчуження земельних 

ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на 

них розміщені, під спорудження об’єктів 

інженерно-транспортної інфраструктури» подано 

до КМУ.  

Розглянуто на засіданні Урядового комітету з 

питань національної безпеки і оборони, 

стратегічних галузей промисловості та 

інфраструктури від 30 вересня 2021 року та 

прийнято рішення повернути проєкт акта для його 

доопрацювання з Міністерством юстиції України, 

Уповноваженим Верховної Ради України з прав 

людини. 

04.10.2021 проведено узгоджувальну нараду за 

участі представників Міністерства юстиції України, 

Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини та Державного агентством 

автомобільних доріг України. 

Листом Мінінфраструктури від 28.10.2021 

№ 4185/27/14-21 подано до КМУ доопрацьований 

проєкт Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України у сфері 

відчуження земельних ділянок, інших об'єктів 

нерухомого майна, що на них розміщені, які 

перебувають у приватній власності, для суспільних 

потреб чи з мотивів суспільної необхідності». 

Законопроєкт прийнято на засіданні Уряду від 

09.12.2021 та зареєстровано у Верховній Раді 

України за № 6422 від 10.12.2021. 
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65. Створення умов для 

збільшення надходжень 

до державного 

дорожнього фонду на 

виконання ремонтно-

будівельних робіт до 9 

млрд грн в залежності 

від середнього тарифу 

(1,0 - 3,0 грн/км) за 

використання 

автомобільних доріг 

загального 

користування 

державного значення 

транспортними 

засобами з 

максимальною 

дозволеною загальною 

масою 12 т і більше 

Департамент 

дорожніх 

перевезень та 

безпеки на 

транспорті 

 

Укравтодор 

липень Внесено на розгляд КМУ проєкт 
Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів 
України щодо впровадження плати 
за використання автомобільних 
доріг загального користування» 

Виконано. 

Листами Мінінфраструктури від 27.07.2021 

№ 2705/25/14-21, 2706/25/14-21 та 2707/25/14-21 

законопроєкти внесено на розгляд Уряду. 

22.09.2021 проєкти Законів прийнято на засіданні 

Уряду. 

У Верховній Раді України зареєстровано проєкти 

Законів України: 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо 

плати за використання автомобільних доріг 

загального користування» (реєстр. № 6087 від 

23.09.2021); 

«Про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України щодо плати за використання 

автомобільних доріг загального користування» 

(реєстр. № 6088 від 23.09.2021); 

«Про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення щодо встановлення 
відповідальності за порушення вимог законодавства 
про плату за використання автомобільних доріг 
загального користування» (реєстр № 6089 від 
23.09.2021). 

Станом на 28.12.2021 законопроєкти 

опрацьовуються Комітетами Верховної Ради 

України. 

Листом Мінінфраструктури від 05.10.2021 

№ 13124/27/10-21 повідомлено Комітет ВРУ з 

питань транспорту та інфраструктури щодо 

підтримки прийняття законопроєктів. 

Листом Мінінфраструктури від 05.10.2021 

№ 13153/2710-21 поінформовано Мінфін (для 

подальшого інформування Комітету ВРУ з питань 
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бюджету) щодо підтримки прийняття 

законопроєктів. 

Листом Мінінфраструктури від 19.10.2021 

№ 13706/27/10-21 поінформовано Комітет ВРУ з 

питань правоохоронної діяльності щодо підтримки 

прийняття законопроєкту № 6089 від 23.09.2021. 

Надано висновок Комітету ВРУ з питань бюджету 

від 03.11.2021 до законопроєкту № 6089- 

законопроєкт матиме опосередкований вплив на 

показники бюджету (може призвести у наступних 

бюджетних періодах до збільшення доходів 

державного бюджету від штрафів у разі виявлення 

відповідних порушень та прийняття базового 

законопроєкту за реєстр. № 6087). У разі прийняття 

відповідного закону він може набирати чинності 

згідно із законодавством.  

Надано висновок Комітету ВРУ з питань бюджету 

від 03.11.2021 до законопроєкту № 6087 - 

законопроєкт матиме вплив на показники бюджету 

(призведе у наступних бюджетних періодах до 

збільшення доходів державного бюджету від плати, 

а також потребуватиме додаткових видатків 

державного бюджету на впровадження, утримання і 

розвиток системи справляння плати та розвиток 

автомобільних доріг державного значення 

рекомендовано привести його положення у 

відповідність до норм Бюджетного кодексу України 

(зокрема, статей 4 і 13), зважаючи, що питання 

формування і використання коштів державного 

дорожнього фонду є предметом регулюв 

регулювання бюджетного законодавства. 
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66. Здійснення заходів 

щодо зменшення 

економічних втрат у 

зв’язку з загибеллю або 

пораненням 

(травмуванням) людей 

під час дорожньо-

транспортних пригод до 

2030 року ( на 20%) та 

Зменшення кількості 

місць концентрації 

дорожньо-

транспортних пригод до 

2030 року на 10 % 

автомобільних дорогах 

 

 

Департамент 

дорожніх 

перевезень та 

безпеки на 

транспорті 

червен

ь 

Подано на реєстрацію до 

Міністерства юстиції України 

наказ Міністерства 

інфраструктури України «Про 

затвердження Порядку 

проведення аудиту безпеки 

автомобільних доріг» 

 

 

Подано на реєстрацію до 

Міністерства юстиції України 

наказ Міністерства 

інфраструктури України «Про 

затвердження Порядку 

проведення перевірки безпеки 

автомобільних доріг» 

Виконано. 

Наказ Міністерства інфраструктури України від 

09.04.2021 № 204 «Про затвердження Порядку 

проведення аудиту безпеки автомобільних доріг», 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 

червня 2021 року за № 738/36360. 

 

 

 

Наказ Міністерства інфраструктури України від 18 

травня 2021 року № 266 «Про затвердження 

Порядку проведення перевірки безпеки 

автомобільних доріг», зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 02 червня 2021 року 

за № 737/36359. 

 

 

груде

нь 

Подано на розгляд до КМУ 

проєкт постанови «Про 

затвердження Порядку 

підтвердження кваліфікації осіб, 

які проводять аудит та перевірку 

безпеки автомобільних доріг» 

23.12.2020 прийнято постанову КМУ № 1316 «Про 

затвердження Порядку підтвердження кваліфікації 

осіб, які проводять аудит та перевірку безпеки 

автомобільних доріг». 

67. Запровадження 

адміністративної 

відповідальності 

замовників робіт з 

будівництва та 

утримання 

автомобільних доріг за 

незабезпечення 

Департамент 

дорожніх 

перевезень та 

безпеки на 

транспорті 

груден

ь 

Подано до КМУ проєкт Закону 

України «Про внесення змін до                                      

деяких законодавчих актів 

України щодо відповідальності за 

порушення законодавства щодо 

управління у сфері безпеки 

автомобільних доріг» 

Виконано. 

Проєкт Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

відповідальності за порушення законодавства щодо 

управління у сфері безпеки автомобільних доріг» 

внесено на розгляд Уряду листом 

Мінінфраструктури від 01.12.2020 № 4059/25/14-

20. 
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здійснення аудиту 

та/або перевірки 

безпеки автомобільних 

доріг, якщо такий аудит 

і перевірка є 

обов’язковими згідно з 

вимогами 

законодавства (зміни до 

статті 128-1 КУпАп); 

адміністративної 

відповідальності за 

створення перешкод 

при здійсненні аудиту 

та перевірки безпеки 

автомобільних доріг 

(доповнення КУпАП 

статтею 185-14, зміни 

до статей 128-1, 221, 

255 КУпАП); 

конкретизація 

диспозиції статті 288 

Кримінального кодексу 

України щодо 

відповідальності за 

порушення не лише 

правил, норм і 

стандартів, а й 

законодавства, що 

стосуються 

убезпечення 

дорожнього руху 

За результатами засідання Комітету Верховної Ради 

України з питань правоохоронної діяльності, яке 

відбулося 19.05.2021, рекомендовано Верховній 

Раді України за наслідками розгляду в першому 

читанні прийняти за основу проєкт Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо відповідальності за порушення 

законодавства щодо управління у сфері безпеки 

автомобільних доріг». 

Листом від 06.10.2021 № 3805/27/14-21 

Мінінфраструктури звернулося до Голови Комітету 

Верховної Ради України з питань правоохоронної 

діяльності з проханням внести пропозиції щодо 

включення проєкту Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо 

відповідальності за порушення законодавства щодо 

управління у сфері безпеки автомобільних доріг» до 

порядку денного пленарного засідання Верховної 

Ради України. 
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68. Приведення актів КМУ 

до вимог Закону 

України «Про внесення 

змін до деяких 

законодавчих актів 

України щодо 

оптимізації дорожнього 

будівництва та 

удосконалення 

законодавства у сфері 

містобудівної 

діяльності» 

(реєстраційний № 2680 

від 27.12.2019, у разі 

прийняття) 

Департамент 

дорожніх 

перевезень та 

безпеки на 

транспорті 

груден

ь 
Скасовано необхідність 
отримання дозволу на виконання 
будівельних робіт з реконструкції 
та капітального ремонту 
автомобільних доріг, що за 
класом наслідків 
(відповідальності) належать до 
об’єктів з середніми (СС2) та 
значними (СС3) наслідками або 
підлягають оцінці впливу на 
довкілля згідно із Законом 
України «Про оцінку впливу на 
довкілля», та запровадження 
отримання права на виконання 
вказаних будівельних робіт на 
таких спорудах на підставі 
повідомлення про початок 
виконання будівельних робіт, що 
скоротить час на реалізацію 
проєкту будівництва на 2 місяці 

Виконується. 

04.02.2021 Закон України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

оптимізації дорожнього будівництва та 

удосконалення законодавства у сфері містобудівної 

діяльності» (реєстраційний № 2680 від 27.12.2019) 

прийнято у другому читанні та в цілому.  

Проте 08.02.2021 у Верховній Раді України 

зареєстровано проєкт постанови Верховної Ради 

України про скасування результатів голосування 

(2680-П від 08.02.2021).  

Водночас проєктом Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо 

реформування сфери містобудівної діяльності» 

(реєстр. № 5655 від 11.06.2021), унесеним 

народними депутатами України Шуляк О., Клочком 

А., Мотовиловцем А. та іншими (прийнятий у 

першому читанні Верховною Радою України 

01.07.2021), передбачається , що державна 

реєстрація права на виконання будівельних робіт 

здійснюється замовниками самостійно через 

електронний кабінет у режимі онлайн. 

Враховуючи викладене законопроєкт № 2680 
втратив свою актуальність. 

69. Збільшення надходжень 

до державного 

дорожнього фонду за 

рахунок плати за проїзд 

великогабаритними 

та/або 

великовантажними 

Департамент 

дорожніх 

перевезень та 

безпеки на 

транспорті 

 

Укравтодор 

 

груде

нь 

Внесено на розгляд КМУ проєкту 

постанови КМУ «Про внесення 

змін до Правил дорожнього 

 руху і Ставок плати за проїзд 

автомобільними дорогами 

загального користування 

транспортних засобів та інших 

механізмів, вагові та/або 

Виконується. 

Листом Мінінфраструктури від 18.05.2021 

№ 1799/25/14-21 проєкт постанови КМУ «Про 

внесення змін до деяких постанов КМУ» внесено на 

розгляд КМУ. 

Листом від 20.05.2021 № 1479/0/3-21 СКМУ 

повернуто для погодження проєкту постанови з 
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транспортними 

засобами на 30 % 

габаритні параметри яких 

перевищують нормативні» 

Урядовим офісом координації європейської та 

євроатлантичної інтеграції. 

Листом Укравтодору від 24.05.2021 № 1563/2/09-

02/07 проєкт постанови направлено на погодження 

до Урядового офісу координації європейської та 

євроатлантичної інтеграції. 

Окрім цього, 02.06.2021 проведено нараду щодо 

обговорення проєкту акта з метою підготовки 

висновку за результатами проведення оцінки 

відповідності проєкту акта нормам європейського 

права. 

22.06.2021 компанією Egis в рамках проєкту 

«Подальша підтримка імплементації Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС» та Національної 

транспортної стратегії в Україні підготовлено 

аналіз відповідності проєкту постанови Директиві 

Ради ЄС № 96/53 від 25.07.1996. 

Зазначений звіт надано Укравтодору для 

врахування та підготовки доопрацьованого проєкту 

постанови з метою його подальшого погодження з 

Мінінфраструктури та направлення до Урядового 

офісу координації європейської та євроатлантичної 

інтеграції. 

Листами Укравтодору від 06.07.2021                    

№ 2111/2/09-02/08 та 16.07.2021 № 2259/2/09-02/08 

доопрацьований з урахуванням висновків експертів 

компанії Egis проєкт постанови направлено на 

погодження до Мінінфраструктури. 

Листом Мінінфраструктури від 02.09.2021 

№11476/25/10-21 погоджено Укравтодору 

доопрацьований проєкт постанови. 
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Листом Укравтодору від 03.09.2021 №2834/2/09-

02/07 направлено на розгляд Урядового офісу 

координації європейської та євроатлантичної 

інтеграції. 

Урядовий офіс листом від 24.09.2021 № 30797/0/2-

21 надав висновок про неповну відповідність 

проєкту акта положенням Директиви. 

Укравтодор листом від 25.11.2021 № 3820/1/09-

02/08 надіслав на погодження до 

Мінінфраструктури проєкт постанови КМУ «Про 

внесення змін до деяких постанов КМУ щодо 

перевезень транспортними засобами 

великогабаритних та великовагових вантажів». 

Листом Мінінфраструктури від 09.12.2021 

№ 16283/27/10-21 погоджено проєкт акта із 

застереженнями щодо дотримання вимог 

нормопроєктувальної техніки. 

Також, Укртрансбезпека листом від 10.12.2021 

№ 3596/3.1/14-21 надіслала на погодження до 

Мінінфраструктури проєкт постанови КМУ «Про 

внесення змін до пункту 22.5 Правил дорожнього 

руху». 

Листом Мінінфраструктури від 14.12.2021 

№ 16533/27/10-21 погоджено проєкт акта із 

застереженнями щодо дотримання вимог 

нормопроєктувальної техніки. 

Листом Укравтодору від 14.12.2021 № 4105/1/09-

02/07 проєкт акта направлено на погодження до 

Урядового офісу координації європейської та 

євроатлантичної інтеграції. 

Листом Урядового офісу координації європейської 

та євроатлантичної інтеграції від 20.12.2021 
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№ 41569/0/2-21 проєкт акта повернуто на 

доопрацювання з метою приведення до вимог 

Директиви Ради ЄС 96/53. 

Листом Укравтодору від 24.12.2021 № 5857/1/09-

02/07-778/05-21 внесено до Урядового офісу 

координації європейської та євроатлантичної 

інтеграції доопрацюваний проєкт акта з 

урахуванням висновку Урядового офісу 

координації європейської та євроатлантичної 

інтеграції та пропозицій, наданих ГС «Українська 

інфраструктурна Асоціація» листом від 12.11.2021 

№ 12/11/21. 

70. Підготовка змін до 

Угоди між Кабінетом 

Міністрів України та 

Радою Міністрів Боснії 

і Герцеговини про 

міжнародні 

автомобільні 

перевезення в частині 

лібералізації 

двосторонніх та 

транзитних перевезень 

Департамент 

дорожніх 

перевезень та 

безпеки на 

транспорті  

груден

ь 
Погоджено з Міністерством 
комунікації та транспорту Боснії і 
Герцеговини проєкт змін до Угоди  
щодо лібералізації міжнародних  
автомобільних перевезень 

Виконується. 

Узгоджується можливість засідання Змішаної 

Комісії з питань міжнародних автомобільних 

перевезень. За її результатами буде розроблено 

проєкт Протоколу про внесення змін до Угоди між 

Кабінетом Міністрів України та Радою Міністрів 

Боснії і Герцеговини про міжнародні автомобільні 

перевезення 

 

71. Внесення змін до 

чинної двосторонньої 

Угоди з Республікою 

Білорусь про 

міжнародне 

автомобільне 

сполучення 

Департамент 

дорожніх 

перевезень та 

безпеки на 

транспорті 

груден

ь 
Ратифіковано Протокол між 
Україною та Республікою Білорусь 
про внесення змін до Угоди з 
Республікою Білорусь про 
міжнародне автомобільне 
сполучення, яким передбачено 
звільнення від дозволів всі види 
вантажних автомобільних та 
нерегулярних пасажирських 
перевезень   

Виконано. 

05.11.2021 прийнято Закону України «Про 

ратифікацію Протоколу між Урядом України та 

Урядом Республіки Білорусь про внесення змін до 

Угоди між Урядом України і Урядом Республіки 

Білорусь про міжнародне автомобільне сполучення 

від 17 грудня 1992 року» (реєстраційний № 0060 від 

07.08.2020). 
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72. Внесення змін до 

чинної Угоди про 

міжнародні 

автомобільні 

перевезення між 

Урядом України та 

Урядом Турецької 

Республіки  

Департамент 

дорожніх 

перевезень та 

безпеки на 

транспорті 

груден

ь 
Внесено зміни до чинної Угоди 
про міжнародні автомобільні 
перевезення між Урядом України 
та Урядом Турецької Республіки 

Виконується. 

08.04.2021 проведено перший раунд консультацій на 
рівні заступників Міністрів з метою вирішення 
подальших кроків лібералізації з Турецькою 
Стороною.  

Листом від 21.10.2021 №4002/27/14-21 Міністерство 
інфраструктури України направило лист 
Міністерству транспорту та інфраструктури 
Турецької Республіки з пропозиціями щодо внесення 
змін до Угоди, які будуть прийнятні для Української 
Сторони. 

73. Внесення змін до 

Порядку оформлення і 

видачі дозволів на 

поїздку територіями 

іноземних держав під 

час виконання 

перевезень пасажирів і 

вантажів 

автомобільним 

транспортом у 

міжнародному 

сполученні, їх обміну та 

обліку з метою 

спрощення процедури 

отримання дозволів, 

підвищення прозорості 

процесу їх оформлення 

та зменшення 

корупційних ризиків 

Департамент 

дорожніх 

перевезень та 

безпеки на 

транспорті 

червен

ь 
Видано наказ Мінінфраструктури 
«Про внесення змін до Порядку 
оформлення і видачі дозволів на 
поїздку по територіях іноземних 
держав при виконанні перевезень 
пасажирів і вантажів 
автомобільним транспортом у 
міжнародному сполученні, їх 
обміну та обліку» 

Виконано. 

Наказ Міністерства інфраструктури України від 
17.03.2021 № 116 «Про внесення змін до Порядку 
оформлення і видачі дозволів на поїздку по 
територіях іноземних держав при виконанні 
перевезень пасажирів і вантажів автомобільним 
транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну 
та обліку» зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 07.05.2021 за № 607/36229. 

74. Законопроєкт «Про 

внесення змін до деяких 

Департамент 

дорожніх 

травен

ь 
Забезпечено супровід проєкту 
Закону України «Про внесення 
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законодавчих актів 

України щодо 

врегулювання ринку 

послуг автомобільного 

транспорту в Україні з 

метою приведення їх у 

відповідність з актом 

Європейського 

СоюЗакон України» 

перевезень та 

безпеки на 

транспорті 

змін до деяких законодавчих актів 
України щодо врегулювання ринку 
послуг автомобільного транспорту 
в Україні з метою приведення їх у 
відповідність з актом 
Європейського СоюЗакон 
України» (реєстраційний № 4560 
від 30.12.2020) в Комітетах 
Верховної Ради України. 

Запроваджено загальні правила 
стосовно умов допуску до роботи 
операторів автомобільних 
перевезень (запровадження 
процедури допуску до ринку 
пасажирських та вантажних 
автомобільних перевезень) 

Виконується. 

Опрацьовується у Комітеті Верховної Ради України 
з питань транспорту та інфраструктури. 

75. Законопроєкт «Про 

внесення змін до деяких 

законів України щодо 

суспільно важливих 

послуг з перевезення 

пасажирів 

автомобільним та 

міським електричним 

транспортом» 

Департамент 

дорожніх 

перевезень та 

безпеки на 

транспорті 

червен

ь 
Забезпечено супровід проєкту 
Закону України «Про внесення 
змін до деяких законів України 
щодо суспільно важливих послуг з 
перевезення пасажирів 
автомобільним та міським 
електричним транспортом» 
(реєстраційний № 4583 від 
13.01.2021) в Комітетах Верховної 
Ради України 

Виконується. 

Опрацьовується у Комітеті Верховної Ради України 
з питань транспорту та інфраструктури. 

76. Детінізація ринку таксі Департамент 

дорожніх 

перевезень та 

безпеки на 

транспорті 

вересе

нь 
Подано на розгляд КМУ проєкти 
Законів України:  

 «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
врегулювання діяльності з надання 
послуг перевезень пасажирів таксі 
та легковими автомобілями на 

Виконується. 

Листом від 30.12.2020 № 4518/37/14-20 проєкти 

Законів направлено до КМУ. 

Секретаріатом КМУ листом від 05.01.2021 

№ 253/0/2-21 проєкти Законів повернуто до 

Мінінфраструктури для приведення у відповідність 

до регламентних вимог. 



76 

 

замовлення» в Комітетах 
Верховної Ради України; 

 «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України у 
зв’язку із запровадженням дозволу 
автомобільного індивідуального 
перевізника»;  

 «Про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України 
щодо зарахування плати за дозвіл 
автомобільного індивідуального 
перевізника»; 

«Про внесення змін до Кодексу 
України про адміністративні 
правопорушення щодо 
відповідальності за порушення 
вимог законодавства при наданні 
послуг з внутрішніх перевезень 
пасажирів на таксі та легковими 
автомобілями на замовлення» 

Листом від 12.02.2021 № 454/37/14-21 проєкти 

Законів повторно направлено до КМУ. 

На засіданні Урядового комітету від 04.03.2021 

прийнято рішення подати проєкти Законів на 

наступне засідання Урядового комітету після їх 

доопрацювання з Мінекономіки, Мінфіном, МВС, 

за участі СБУ, профільних Комітетів ВРУ, СПО 

сторони роботодавців та СПО профспілок. 

09.03.2021 та 10.03.2021 проведено відповідні 

узгоджувальні наради. 

3. Проєкти Законів листом від 13.05.2021 

№ 1688/37/14-21 втретє направлено на розгляд 

КМУ. 

Листом СКМУ від 25.05.2021 № 16712/0/2-21 

проєкти Законів повернуто для виконання у 

повному обсязі рішення Урядового комітету з 

питань національної безпеки і оборони, 

стратегічних галузей промисловості, паливно-

енергетичного комплексу та інфраструктури від 

04.03.2021. 

Станом на 30.09.2021 проєкти Законів 
доопрацьовуються. 

Міський електричний транспорт 

 

77. Реалізація підпроєктів 

міст: Львова, Луцька, 

Харкова, Києва, Сум, 

Запоріжжя, Тернополя, 

Миколаєва, Одеси, 

Івано-

Франківська,Чернігова 

в рамках проєкту 

Департамент 

дорожніх 

перевезень та 

безпеки на 

транспорті 

груден

ь 
Залучено кошти МФО для 
реалізації інфраструктурних 
проєктів з оновлення рухомого 
складу парку комунальних 
підприємств 11 міст України 
новими тролейбусами, 
автобусами, трамваями, вагонами 
метрополітену у кількості понад 

Виконується. 

В рамках Проєкту підписано 5 Контрактів з 
вітчизняними виробниками рухомого складу на 
загальну суму близько 60 млн. євро. на поставку 97 
нових сучасних вітчизняних тролейбусів та 30 нових 
сучасних трамваїв, пристосованих для осіб з 
інвалідністю та маломобільних груп населення. 
Здійснено поставки 46 одиниць нових тролейбусів: 
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«Міський громадський 

транспорт України» 

500 одиниць в рамках проєкту 
«Міський громадський транспорт 
України» 

Харків – 27 од.; Суми – 9 од.; Луцьк – 10 од. З них у 
2020 році до м. Луцьк поставлено 2 од., до м. Харків 
– 5 од. 

 

Авіаційний транспорт 

 

78. Забезпечення безпеки 
польотів шляхом 
приведення 
національного 
законодавства у 
відповідність до 
зобов’язань України, що 
випливають з Конвенції 
про міжнародну 
цивільну авіацію, 
зокрема: встановлення 
порядку проведення 
технічних розслідувань 
авіаційних подій та 
інцидентів, забезпечення 
гарантій незалежності 
процесу технічного 
розслідування 

Управління 
авіаційної 

інфраструктур
и та перевезень 

ІІ 
квартал 

Розроблено проєкт постанови 

КМУ «Про затвердження Правил 

технічного розслідування 

авіаційних подій та інцидентів у 

цивільній авіації» 

Виконано. 

Розроблено проєкт постанови КМУ «Про 

затвердження Правил розслідування авіаційних 

подій та інцидентів у цивільній авіації».  

79. Адаптація національного 
законодавства 
відповідно до 
європейського у зв’язку з 
технічною інтеграцією 
України до 
ЄВРОКОНТРОЛЮ 

Управління 
авіаційної 

інфраструктур
и та перевезень 

ІІ 
квартал 

Розроблено проєкт постанови 

КМУ «Про внесення змін до 

деяких постанов КМУ» (зміни до 

постанови КМУ від 25 грудня 

1996 року № 1548 «Про 

встановлення повноважень 

органів виконавчої влади та 

виконавчих органів міських рад 

щодо регулювання цін (тарифів)» 

Виконано. 

Прийнято постанову КМУ від 17.05.2021 № 481 

«Про внесення змін до пункту 2 додатка до 

постанови КМУ від 25 грудня 1996 р. № 1548 та 

пункту 4 Положення про Міністерство 

інфраструктури України» 
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та зміни до Положення про 

Міністерство інфраструктури 

України, затвердженого 

постановою КМУ від 30 червня 

2015 року № 460). 

80. Дерегуляція процедури 

встановлення 

аеропортових зборів за 

обслуговування 

повітряних суден і 

пасажирів в аеропортах 

України з 

пасажиропотоком менш 

ніж 5 мільйонів 

пасажирів на рік 

Управління 
авіаційної 

інфраструктур
и та перевезень 

ІІІ 
квартал 

Забезпечено виконання процедур 

з прийняття проєкту постанови 

КМУ «Деякі питання 

встановлення аеропортових 

зборів» 

Виконується. 

Розроблено проєкт постанови КМУ «Про внесення 

змін до деяких постанов КМУ з питань 

встановлення аеропортових зборів», який 

погоджено в структурних підрозділах 

Мінінфраструктури (ун № 1012691 в системі IT 

Enterprise).  

У зв’язку з підписанням 12.10.2021 Угоди про САП 

пакет документів після доопрацювання буде 

найближчим часом повторно направлено на 

погодження до структурних підрозділів в системі  

АСКОД. 

81. Визначення порядку 
технічного 
розслідування порушень 
порядку використання 
повітряного простору 
України з метою 
встановлення причин 
їхнього виникнення та 
вжиття заходів для 
запобігання подібним 
порушенням у 
майбутньому 

Управління 
авіаційної 

інфраструктур
и та перевезень 

IV 
квартал 

Розроблено проєкт постанови 

КМУ «Про затвердження 

Положення про розслідування 

порушень порядку використання 

повітряного простору України» 

Виконано. 

Розроблено проєкт постанови КМУ «Про 

затвердження Положення про розслідування 

порушень порядку використання повітряного 

простору України». 

Проєкт постанови направлено на погодження 

листами від 28.10.2021 до ЦОВВ:  

- МЕ № 674/48/63-21  

- МФ № 675/48/63-21  

- ДАСУ № 681/48/63-21  

- МЗС № 682/48/63-21  

- Мінцифри № 676/48/63-21  

- Міноборони № 680/48/63-21  

 - НБРЦА № 4205/48/14-21  

- СБУ № 679/48/63-21  
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- ДРС № 677/48/63-21  

Станом на 28.12.2021 отримано погодження: 

-  МЗС, №71/14-501-87726 від 05.11.2021, без 

зауважень;  

- МВС №52043/1/12-2021 від 15.11.2021 із 

зауваженнями;  

- НБРЦА №1.2-1.6/545 від 22.11.2021 без зауважень;  

- МЕ №3811-07/55237-03 від 23.11.2021 без 

зауважень;  

- СБУ №16/7018 від 19.11.2021 із зауваженнями;  

- ДАСУ №1.17-7986-21 від 29.11.2021 із 

зауваженнями;  

- МФ №06040-05-5/38209 від 10.12.2021 без 

зауважень  

- ДРС №РІШЕННЯ № 583 від 29.11.2021 - 

відмовлено в погодженні. 

82. Врегулювання питання 

адаптації національного 

законодавства 

відповідно до положень 

нормативних 

документів 

Європейської 

організації з безпеки 

аеронавігації 

(Євроконтроль) в 

частині, що стосується 

встановлення 

одиничних ставок плати 

за аеронавігаційне 

обслуговування 

Управління 

авіаційної 

інфраструкту

ри та 

перевезень 

червень Розроблено та подано Кабінетові 
Міністрів України проєкт 
постанови КМУ щодо 
встановлення ставки плати за 
послуги з аеронавігаційного 
обслуговування повітряних суден 

Виконано. 

Прийнято постанову КМУ від 17.05.2021 № 481 

«Про внесення змін до пункту 2 додатка до 

постанови КМУ від 25 грудня 1996 р. № 1548 та 

пункту 4 Положення про Міністерство 

інфраструктури України».  

 

Наказ Міністерства інфраструктури «Про 
встановлення Ставок плати за послуги з 
аеронавігаційного обслуговування повітряних суден 
у повітряному просторі України» від 17.05.2021 № 
258, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 
19.05.2021 № 662/36284 
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83. Розроблення та подання 

Кабінетові Міністрів 

України проєкту 

Державної програми з 

безпеки польотів з 

метою мінімізації 

людських втрат, 

матеріальних, 

фінансових, 

екологічних та 

соціальних збитків 

Управління 

авіаційної 

інфраструкту

ри та 

перевезень 

у 
двоміся

чний 
строк 
після 

прийнят
тя 

відповід
ного 

Закону 
України 

про 
внесенн
я змін 

до 
Повітря

ного 
кодексу 
України 

Подано на розгляд та 
затвердження до КМУ Державну 
програму з безпеки польотів 

Виконано. 

Державну програму з безпеки польотів схвалено 
розпорядженням КМУ від 16 червня 2021 р. № 656-
р. 

84. Укладення Угоди  між 

Україною та  

Європейським Союзом 

про спільний 

авіаційний простір 

Управління 

авіаційної 

інфраструкту

ри та 

перевезень 

грудень Підписано Угоду про спільний 

авіаційний простір з 

Європейським Союзом 

Виконано. 

Угоду про САП підписано Прем'єр – міністром 

України Д. Шмигалем 12.12.2021 у рамках 23 – го 

Саміту Україна – ЄС. 

85. Реконструкція 

аеродромних 

комплексів в 

аеропортах Вінниця, 

Херсон, Дніпро, Одеса 

та виконання 

передпроєктних робіт з 

будівництва нового 

Управління 

авіаційної 

інфраструкту

ри та 

перевезень 

грудень Виконано комплекс робіт, 

запланованих на 2021 рік 
Виконано. 

Аеропорт Херсон 

У вересні 2021 р. розпочато роботи з peкoнcтpукцiї 

злiтнo-пocaдкoвoї cмуги (ЗПС). В рамках проєкту 

ЗПС буде подовжена до 2600 метрів та поширена до 

60 метрів, що дозволить приймати літаки Boeing 737 

– 800, 900 та Airbus 321 до 12 разів на день та 

збільшити пасажиропотік до півмільйона пасажирів 

на рік. 
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аеропорту в 

Закарпатському регіоні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аеропорт Дніпро 

У вересні 2021 р. укладено договір Генпідряду з 

турецькою компанією «Onur Construction 

International» та розпочато будівництво. 

Аеропорт Одеса 

Введено в експлуатацію нову злітно-посадкову 

смугу та розпочато 2-ий пусковий комплекс ІІ черги 

будівництва аеродромного комплексу.  

Аеропорт Закарпаття 

Завершено передпроєктні роботи, обрано місце 

розташування нового аеропорту. Тривають роботи з 

розробки детального плану території та розпочато 

процедуру закупівлі на надання послуг з 

проведення оцінки впливу на довкілля. 

 

Безпека на транспорті 

 

86. Врегулювання ринку 

перевезення 

небезпечних вантажів 

шляхом приведення 

відповідних 

законодавчих актів у 

відповідність із 

законодавством ЄС 

Департамент 

дорожніх 

перевезень та 

безпеки на 

транспорті 

протяг

ом 

року 

Забезпечено супровід проєкту 

Закону України «Про внесення 

змін до деяких законів України 

щодо приведення їх у 

відповідність із законодавством 

Європейського СоюЗакон 

України у сфері перевезення 

небезпечних вантажів» 

(реєстраційний                         № 

1193-1 від 20.09.2019) в 

Комітетах Верховної Ради 

України 

Виконується. 

Законопроєкт внесено на розгляд Верховної Ради 

України народним депутатом України Кісєлем Ю. 

Г. та іншими (реєстр. № 1193-1 від 20.09.2019). 

03.02.2021 на пленарному засіданні Верховної Ради 

України народними прийнято рішення щодо 

повернення законопроєкту на повторне перше 

читання.  

Законопроєкт передано на доопрацювання в 

Комітет для підготовки на повторне перше читання.  

Проведено робочі наради з фахівцями 

Секретаріату Комітету  Верховної Ради України з 

питань транспорту та інфраструктури щодо 

доопрацювання проєкту  Закону України «Про 
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внесення змін до деяких законів України щодо 

приведення їх у відповідність із законодавством 

Європейського Союзу у сфері перевезення 

небезпечних вантажів» 

14.07.2021 доопрацьований законопроєкт було 

розглянуто на засіданні Комітету з питань 

транспорту та інфраструктури та прийнято 

рішення рекомендувати його ВРУ для розгляду. 

87. Посилення 

відповідальності 

виробників та 

постачальників за 

безпечність 

прогулянкових суден та 

гідроциклів, усунення 

технічних бар’єрів у 

торгівлі.  

 

Департамент 

дорожніх 

перевезень та 

безпеки на 

транспорті 

ІV 

кварта

л 

Подано до КМУ проєкт 

постанови КМУ «Про 

затвердження Технічного 

регламенту прогулянкових 

суден та гідроциклів»  

Виконано. 

23.12.2021 прийнято постанову КМУ «Про 

затвердження Технічного регламенту 

прогулянкових суден та водних мотоциклів»  

88.  Запровадження вимог 

щодо рівня шумового 

забруднення колісних 

транспортних засобів,  а 

також вимог до 

транспортних засобів, 

що використовують 

водневі  палива 

Департамент 

дорожніх 

перевезень та 

безпеки на 

транспорті 

ІV 

кварта

л 

Розроблено проєкт наказу 

Міністерства інфраструктури 

України «Про затвердження Змін 

до Вимог до перевірки конструкції 

та технічного стану колісного 

транспортного засобу, методів 

такої перевірки» 

Виконано. 

Наказ Мінінфраструктури від 15.09.2021 № 487 «Про 

затвердження Змін до Порядку затвердження 

конструкції транспортних засобів, їх частин та 

обладнання» зареєстровано в Мінюсті від 05.11.2021 

за № 1448/37070 

89. Затвердження 

Положення про систему 

управління безпекою на 

залізничному 

транспорті 

Департамент 

дорожніх 

перевезень та 

безпеки на 

транспорті 

ІV 

кварта

л 

Затверджено наказ 
Мінінфраструктури «Про 
затвердження Положення про 
систему управління безпекою на 
залізничному транспорті» 

Виконано. 

Наказ Мінінфраструктури від 24.12.2020 № 842 «Про 
затвердження Положення про систему управління 
безпекою руху на залізничному транспорті» 
зареєстровано в Мін’юсті 19.03.2021 № 351/35973. 
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90. Забезпечення умов, 

необхідних для  

реалізації вимог нової 

редакції Технічного 

регламенту морського 

обладнання, 

розробленої з 

урахуванням вимог 

Директиви 2014/90/ЄС, 

зняття технічних 

бар’єрів у взаємній 

торгівлі з країнами ЄС 

Департамент 

дорожніх 

перевезень та 

безпеки на 

транспорті 

ІV 

кварта

л 

Розроблено проєкт наказу 

Міністерства інфраструктури 

України «Про затвердження 

переліку морського обладнання, 

на яке поширюється дія 

Технічного регламенту 

морського обладнання» 

Виконано. 

Сформовано перелік морського обладнання, на яке 

поширюватиметься дія технічного регламенту, та  

перелік стандартів, дотримання яких підтверджує 

відповідність морського обладнання вимогам 

технічного регламенту. 

Станом на 28.12.2021 проєкт наказу 

доопрацьовується Департаментом дорожніх 

перевезень та безпеки на транспорті після наданих 

зауважень структурними підрозділами 

Мінінфраструктури. 

91. Забезпечення 

виконання 

Міністерством функцій 

компетентного органу 

щодо 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 таких 

приписів, від 1958 року 

з поправками 1995 року 

Департамент 

дорожніх 

перевезень та 

безпеки на 

транспорті 

протяг

ом 

року 

Забезпечення призначення 

технічних служб за доданими до 

Женевської Угоди 1958 року 

Правилами ЄЕК ООН та 

призначення органів з 

сертифікації колісних 

транспортних засобів 

Виконано. 

Наказом Міністерства інфраструктури України від 

18.03.2021 № 126 ТОВ «Тримакс Авто» призначено 

органом із сертифікації, наказом від 16.07.2021 № 

374 розширено сферу призначення; наказом від 

01.07.2021 № 345 ТОВ «Десна-Транс» призначено 

органом із сертифікації. 
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92. Приведення у 

відповідність до чинних 

нормативно-правових 

актів України наказу 

Мінінфраструктури від 

17.04.201 № 226 «Про 

затвердження Порядку 

ведення переліку 

суб’єктів 

господарювання, що 

здійснюють 

установлення та 

технічне 

обслуговування 

контрольних пристроїв 

(тахографів) в 

автомобільних 

транспортних засобах». 

Департамент 

дорожніх 

перевезень та 

безпеки на 

транспорті 

ІV 

кварта

л 

Приведено у відповідність до 

чинних нормативно-правових 

актів України наказ Міністерства 

інфраструктури України від 

17.04.2013 № 226 «Про 

затвердження Порядку ведення 

переліку суб’єктів 

господарювання, що здійснюють 

установлення та технічне 

обслуговування контрольних 

пристроїв (тахографів) в 

автомобільних транспортних 

засобах»  

Виконується. 

Розроблено проєкт наказу щодо приведення у 

відповідність до чинних нормативно-правових актів 

України наказ Міністерства інфраструктури 

України від 17.04.2013 № 226 «Про затвердження 

Порядку ведення переліку суб’єктів 

господарювання, що здійснюють установлення та 

технічне обслуговування контрольних пристроїв 

(тахографів) в автомобільних транспортних 

засобах»  

93. Приведення у 

відповідність до чинних 

нормативно-правових 

актів України 

накаЗакон України 

Міністерства 

транспорту та зв’язку 

від 24.06.2010 № 385 

«Про затвердження 

Інструкції з 

використання 

контрольних пристроїв 

(тахографів) на 

Департамент 

дорожніх 

перевезень та 

безпеки на 

транспорті 

ІV 

кварта

л 

Приведено у відповідність до 

чинних нормативно-правових 

актів України наказ Міністерства 

транспорту та зв’язку від 

24.06.2010 № 385 «Про 

затвердження Інструкції з 

використання контрольних 

пристроїв (тахографів) на 

автомобільному транспорті»  

Виконується. 

Розроблено проєкт наказу щодо приведення у 

відповідність до чинних нормативно-правових актів 

України наказ Міністерства транспорту та зв’язку 

від 24.06.2010 № 385 «Про затвердження Інструкції 

з використання контрольних пристроїв (тахографів) 

на автомобільному транспорті»  
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автомобільному 

транспорті» 

94. Приведення у 

відповідність до чинних 

нормативно-правових 

актів України 

накаЗакон України 

Міністерства 

інфраструктури 

України від 16.10.2000 

№ 567 «Про 

затвердження Правил 

перебування осіб і 

виконання робіт у зонах 

підвищеної небезпеки 

залізничного 

транспорту України» 

Департамент 

дорожніх 

перевезень та 

безпеки на 

транспорті 

ІV 

кварт

ал 

Приведено у відповідність до 

чинних нормативно-правових 

актів України наказ Міністерства 

інфраструктури України від 

16.10.2000 № 567 «Про 

затвердження Правил 

перебування осіб і виконання 

робіт у зонах підвищеної 

небезпеки залізничного 

транспорту України»  

Виконується. 

Розроблено проєкт наказу щодо приведення у 

відповідність до чинних нормативно-правових актів 

України наказ Міністерства інфраструктури 

України від 16.10.2000 № 567 «Про затвердження 

Правил перебування осіб і виконання робіт у зонах 

підвищеної небезпеки залізничного транспорту 

України»  

95. Приведення 

національних Правил 

перевезення 

небезпечних вантажів у 

відповідність до норм 

міжнародного 

законодавства 

Департамент 

дорожніх 

перевезень та 

безпеки на 

транспорті 

ІV 

кварт

ал 

Затверджено наказ 

Мінінфраструктури «Про 

внесення змін до деяких 

нормативно-правових актів 

Міністерства транспорту 

України, Міністерства 

транспорту та зв’язку України» 

Виконано. 

Прийнято наказ Мінінфраструктури від 02.12.2021 

№ 653 «Про внесення змін до деяких нормативно-

правових актів Міністерства транспорту України, 

Міністерства транспорту та зв’язку України» 

96. Запровадження на 

підприємствах 

(суб’єктах 

господарювання) 

систем управління 

безпекою дорожнього 

руху відповідно до ISO 

39001:2015 

Департамент 

дорожніх 

перевезень та 

безпеки на 

транспорті 

ІV 

кварт

ал 

Розроблено, погоджено, та 

подано на державну реєстрацію 

наказ Мінінфраструктури щодо 

системи управління безпекою 

дорожнього руху 

Виконується. 

Розроблено проєкт наказу Мінінфраструктури щодо 

системи управління безпекою дорожнього руху 
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97. Реалізація Державної 

програми підвищення 

безпеки дорожнього 

руху до 2023 року 

затвердженої 

постановою КМУ від 

21.12.2020 № 1287 

Департамент 

дорожніх 

перевезень та 

безпеки на 

транспорті 

ІV 

кварт

ал 

Забезпечено виконання завдань та 

заходів Державної програми 

підвищення безпеки дорожнього 

руху до 2023 року, затвердженої 

постановою КМУ від 21.12.2020                                           

№ 1287, організація звітування 

Виконується. 

Забезпечується виконання завдань та заходів 

Державної програми підвищення безпеки 

дорожнього руху до 2023 року, затвердженої 

постановою КМУ від 21.12.2020 № 1287, реалізація 

яких передбачається у звітний період. 

98. Задоволення потреб 

суспільства і економіки 

у безпечних 

перевезеннях, 

підвищення 

ефективності 

споживання ресурсів та 

зменшення шкідливого 

впливу автомобільних 

транспортних засобів, 

адаптацію норм 

законодавства України 

до вимог нормативних 

актів ЄС, імплементація 

яких передбачена 

Угодою про асоціацію 

Україна, з однієї 

сторони, та 

Європейським Союзом, 

Європейським 

співтовариством з 

атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з 

іншої сторони 

Департамент 

дорожніх 

перевезень та 

безпеки на 

транспорті 

ІІ 

кварт

ал 

Розроблено та подано на розгляд 

Уряду проєкт Закону України 

«Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України у 

сфері безпеки експлуатації 

колісних транспортних засобів 

відповідно до вимог Угоди про 

асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії 

і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони» 

Виконується. 

Розроблено проєкт Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України у сфері 

безпеки експлуатації колісних транспортних засобів 

відповідно до вимог Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським співтовариством з атомної 

енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони», який 05.04.2021 розміщено на сайті та 

направлено на погодження до ЦОВВ.  

20.09.2021 проєкт Закону України було схвалено на 

засіданні Урядового комітету з питань європейської 

та євроатлантичної інтеграції, міжнародного 

співробітництва, культури, молоді, спорту та 

інформаційної політики із доопрацюванням МВС, 

Мінюсту. 

21.09.2021 проведено узгоджувальну нараду із 

Мін’юстом та МВС під головуванням Ю Васькова. 
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99. Розроблення 

нормативно-правової 

бази щодо 

використання 

тахографів на 

автомобільному 

транспорті та періодів 

роботи і відпочинку під 

час національних 

перевезень відповідно 

до Регламенту (ЄС) N 

561/2006 

Департамент 

дорожніх 

перевезень та 

безпеки на 

транспорті 

ІІ 

кварт

ал 

Подано до Міністерства юстиції 

України на державну реєстрацію 

наказ Міністерства 

інфраструктури «Про 

затвердження Змін до наказу 

Міністерства транспорту та 

зв’язку України від 07 червня 

2010 року № 340»  

Виконано. 

Наказ Мінінфраструктури  «Про затвердження Змін 

до наказу Міністерства транспорту та зв’язку 

України від 07 червня 2010 року № 340» 

зареєстрований в Мін’юсті 26.08.2021 за № 

1125/36747. 

100. Внесення змін до 

законодавства України 

щодо посилення 

безпеки суден та 

портових засобів, а 

також проведення 

відповідної підготовки 

персоналу 

Департамент 

дорожніх 

перевезень та 

безпеки на 

транспорті 

ІV 

кварт

ал 

Розроблено та подано на розгляд 

Уряду проєкт Закону України 

«Про деякі питання охорони 

морських портів, портових 

засобів та суден» 

Виконується. 

Проєкти Законів України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо охорони 

портів, портових засобів та суден» та «Про внесення 

змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо запобігання порушень вимог 

з охорони портів, портових засобів та суден» 

надіслано на погодження до заінтересованих 

органів. 

Станом на 28.12.2021 доопрацьовується 

Директоратом з безпеки на транспорті з 

урахуванням наданих зауважень ЦОВВ.  

101. Приведення у 

відповідність з нормами 

Директиви 2014/90/ЄС 

вимог до морського 

обладнання 

Департамент 

дорожніх 

перевезень та 

безпеки на 

транспорті 

ІV 

кварт

ал 

Розроблено та подано на розгляд 

Уряду проєкт постанови КМУ 

«Про затвердження Технічного 

регламенту морського 

обладнання» 

Виконано. 

Прийнято постанову КМУ від 30.06.2021 № 676 

«Про затвердження Технічного регламенту 

морського обладнання» 

102. Ліквідація місць 

концентрації дорожньо-

транспортних пригод та 

Укрінфрапроє

кт 

 

груде

нь 

Ліквідовано не менш як п’ять 

місць концентрації дорожньо-

транспортних пригод та аварійно-

Виконується. 

2 об’єкта - проводяться передпроєктні роботи; 

1 об’єкт завершено будівельно – монтажні роботи; 
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аварійно-небезпечних 

ділянок шляхом 

запровадження 

інженерних рішень  

Департамент 

дорожніх 

перевезень та 

безпеки на 

транспорті 

небезпечних ділянок шляхом 

запровадження інженерних 

рішень для зменшення кількості 

дорожньо-транспортних пригод 

1 об’єкт - роботи завершені; 

1 об’єкт – переноситься на 2022 рік. 

103. Влаштування  розв’язок 

кільцевого типу з малим 

або середнім розміром 

центрального острівця 

Укрінфрапроє

кт 

 

Укравтодор 

 

Департамент 

дорожніх 

перевезень та 

безпеки на 

транспорті 

груде

нь 

Влаштовано не менш як двадцять 

розв’язок кільцевого типу з 

малим або середнім розміром 

центрального острівця 

Виконується. 

10 об’єктів - проводяться будівельні роботи; 

2 об’єкта – завершено будівельні роботи; 

2 об’єкта – стадія завершення; 

2 об’єкта – проєкти на будівництво направлено на 

коригування; 

3 об’єкта – стадія введення в експлуатацію 

1 обєкт  - передано до Укравтодору. 

104. Влаштування 

автоматичних пунктів 

(майданчиків) для 

габаритно-вагового 

контролю (комплексів 

зважування у русі WIM) 

та забезпеченя роботи 

Центру обробки даних 

габаритно-вагового 

контролю 

Укрінфрапроє

кт 

 

Департамент 

дорожніх 

перевезень та 

безпеки на 

транспорті 

протя

гом 

року 

Влаштовано не менш як двадцять 

вісім автоматичних пунктів 

(майданчиків) для габаритно-

вагового контролю (комплексів 

зважування у русі WIM) та 

забезпечено роботу Центру 

обробки даних габаритно-

вагового контролю 

Виконується. 

на 6 майданчиках  WIM – будівництво завершено; 

9  майданчиків WIM – триває процедура закупівель; 

3 майданчика WIM – проводиться ЕЕП; 

Укладено 28 договорів на розробку проєктної 

документації. 

105. Забезпечення 

здійснення системного 

контролю габаритно-

вагових параметрів 

транспортних засобів, 

зокрема: придбання 400 

од. блокіраторів для 

Укрінфрапроє

кт 

 

Департамент 

дорожніх 

перевезень та 

протя

гом 

року 

Забезпечено здійснення 

системного контролю габаритно-

вагових параметрів транспортних 

засобів, зокрема: придбання 400 

од. блокіраторів для коліс 

транспортних засобів та 

придбання 10 од. пересувних 

Виконується. 

Здійснюється процедура закупівель щодо 

придбання блокіраторів  для коліс транспортних 

засобів та придбання пересувних пристроїв для 

зважування автомобілів у русі та визначення 

навантаження на вісь. 
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коліс транспортних 

засобів та придбання 10 

од. пересувних 

пристроїв для 

зважування автомобілів 

у русі та визначення 

навантаження на вісь 

безпеки на 

транспорті 

пристроїв для зважування 

автомобілів у русі та визначення 

навантаження на вісь 

106. Придбання 100 

комплексів 

автоматичної фіксації 

порушень Правил 

дорожнього руху, 

затверджених 

постановою КМУ від             

10.10.2001 № 1306 

Укрінфрапроє

кт 

 

Департамент 

дорожніх 

перевезень та 

безпеки на 

транспорті 

протя

гом 

року 

Придбано 100 комплексів 

автоматичної фіксації порушень 

Правил дорожнього руху, 

затверджених постановою КМУ 

від  10.10.2001 № 1306 

Виконано. 

Придбано 100 комплексів автоматичної фіксації 

порушень Правил дорожнього руху. 

107. Придбання 

програмного 

забезпечення для 

розгортання 

національної системи 

контролю режиму праці 

та відпочинку водіїв-

автоперевізників 

Укрінфрапроє

кт 

 

Департамент 

дорожніх 

перевезень та 

безпеки на 

транспорті 

протя

гом 

року 

Придбано програмне 

забезпечення для розгортання 

національної системи контролю 

режиму праці та відпочинку 

водіїв-автоперевізників 

Виконано. 

Придбано програмне програмне забезпечення  для 

розгортання національної системи контролю 

режиму праці та відпочинку водіїв-автоперевізників 

108. Приведення Системи 

управління безпекою 

руху поїздів у 

відповідність з 

положеннями 

оновленої Директиви 

(ЄС) 2016/798 

Європейського 

Департамент 

дорожніх 

перевезень та 

безпеки на 

транспорті 

 

Укртрансбезп

ека 

 

траве

нь 

Видано наказ Міністерства 

інфраструктури України 
Виконано. 

Наказ Мінінфраструктури від 24.12.2020 № 842 

«Про затвердження Положення про систему 

управління безпекою руху на залізничному 

транспорті» зареєстровано в Мін’юсті 19.03.2021 

№ 351/35973 
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Парламенту та Ради від 

11 травня 2016 р 

АТ 

«Укрзалізниц

я» 

 

Цифрова інфраструктура на транспорті 

 

109. Підготовка 

нормативно-правового 

забезпечення для 

початку роботи 

новоствореного реєстру 

сертифікатів 

відповідності 

транспортних засобів, 

виданих 

уповноваженими 

органами або органами 

із сертифікації, та 

реєстру виданих 

сертифікатів типу 

транспортних засобів та 

обладнання, що 

формується за 

повідомленнями 

уповноважених органів, 

і сертифікатів 

відповідності нових 

транспортних засобів, 

виданих виробником 

Управління 

цифрового 

розвитку та 

поштового 

зв’язку 

І 

кварт

ал 

Направлено до Міністерства 

юстиції України на державну 

реєстрації проєкт наказу 

Мінінфраструктури «Про 

внесення змін до наказу 

Міністерства інфраструктури 

України від 17 серпня 2012 року 

№ 521» 

Виконується. 

22.02.2021 проєкт наказу направлено на погодження 

до заінтересованих  центральних органів виконавчої 

влади та ДРС. 05.05.2021 ДРС рішенням № 241 

відмовлено в погодженні проєкту наказу . Станом 

на сьогодні опрацьовуються отриманні зауваження 

та пропозиції та готується пакет документів на 

повторне направлення до заінтересованих 

центральних органів виконавчої влади та ДРС.  

Від ДП «ГЦЦК» очікуються фінансові розрахунки 

до проєкту наказу, які необхідно направити до 

Мінфіну. 

Додатково розробником реєстру було повідомлено 

про затримку в розробці реєстру.  Управлінням 

проводиться координаційна робота щодо 

прискорення розробки реєстру. 

110. Врегулювання питання 

ведення переліку 

автостанції Державної 

Управління 

цифрового 

розвитку та 

ІІ 

кварт

ал 

Направлено проєкт Закону 
України «Про внесення змін до 
статті 6 Закону України «Про 

Виконується. 

30.04.2021 року Директором цифрової 

інфраструктури на транспорті проведено нараду з 
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службою з безпеки на 

транспорті 

поштового 

зв’язку 

автомобільний транспорту» на 
розгляд КМУ 

Директоратом автомобільного та електричного 

транспорту з метою обговорення проєкту акта. У 

ході наради було обговорено норми проєкту Закону 

України «Про внесення змін до статті 6 Закону 

України «Про автомобільний транспорт» та 

зроблено висновки що він концептуально 

суперечить проєктам нормативно-правових актів, 

які планується розробляти Директоратом 

автомобільного та електричного транспорту в 

даному напрямку, а саме планується повернути 

Порядок атестації автостанцій, а проєкт акта, 

розроблений Директоратом цифрової 

інфраструктури на транспорті, навпаки прибирає 

необхідність атестації.  
05.05.2021 направлено службові записки №№ 
769/32/18-21, 770/32/18-21, 771/32/18-21 на ім’я 
Міністра, державного секретаря та заступника 
Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових 
трансформацій та цифровізації  обґрунтування 
відсутності доцільності в подальшому розробки та 
погодженні зазначеного проєкту.  
Станом на 28.12.2021 резолюції щодо розгляду 
службових записок не отримано. 

111. Імплементація 

Директиви 2009/33/ЄС 

Європейського 

Парламенту та Ради від 

23.04.2009 «Щодо 

просування чистих та 

енергоефективних 

транспортних засобів 

автомобільного 

транспорту». 

Управління 

цифрового 

розвитку та 

поштового 

зв’язку 

ІV 

кварт

ал 

Розроблено та подано на розгляд 

Уряду проєкт Закону України 

«Про внесення змін до Закону 

України «Про деякі питання 

ввезення на митну територію 

України та проведення першої 

державної реєстрації 

транспортних засобів» 

Виконується. 

Директоратом цифрової інфраструктури на 

транспорті розроблено проєкт Закону України «Про 

внесення змін до Закону України «Про деякі 

питання ввезення на митну територію України та 

проведення першої державної реєстрації 

транспортних засобів», який станом на 28.12.2021 

проходить процедуру зовнішнього погодження в 

ЦОВВ. 
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112. Забезпечення видачі 

дозволів на рух 

негабаритного 

транспортного засобу 

виключно в 

електронній формі 

через електронний 

кабінет перевізника 

Управління 

цифрового 

розвитку та 

поштового 

зв’язку 

ІV 

кварт

ал 

Прийнято проєкт постанови КМУ 

«Про запровадження 

експериментального проєкту 

щодо забезпечення видачі 

дозволів на участь у дорожньому 

русі транспортних засобів, вагові 

або габаритні параметри яких 

перевищують нормативні, в 

електронній формі через 

Транспортний портал 

електронних послуг (e-

transport.gov.ua)» 

Виконується. 

Директоратом цифрової інфраструктури на 

транспорті було проведено декілька нарад з 

представниками МВС та Національної поліції 

України, зокрема 25.03.2021 було попередньо 

обговорено питання проєкт постанови КМУ «Про 

запровадження експериментального проєкту щодо 

забезпечення видачі дозволів на участь у 

дорожньому русі транспортних засобів, вагові або 

габаритні параметри яких перевищують 

нормативні, в електронній формі через 

Транспортний портал електронних послуг (e-

transport.gov.ua)». 

За результатами відповідних нарад в робочому 

порядку представникам Директорату з цифрової 

інфраструктури на транспорті повідомлено про те, 

що МВС спільно з Національною поліцією України 

розробляють програмне забезпечення щодо видачі 

дозволів на участь у дорожньому русі транспортних 

засобів, вагові або габаритні параметри яких 

перевищують нормативні, в електронній формі, а 

також відповідні проєкти нормативно-правових 

актів. Мінінфраструктури листом від 30.04.2021 № 

1579/32/14-21 звернулось до МВС з проханням 

надати інформацію щодо статусу розробки 

відповідного програмного та нормативно-

правового забезпечення. 

МВС листом 09.06.2021 № 25896/4/38-2021 

повідомлено про те, що Міністерством внутрішніх 

справ України вживаються заходи з розроблення 

програмного та нормативно-правового 

забезпечення з питань видачі дозволів на участь у 
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дорожньому русі транспортних засобів, вагові або 

габаритні параметри яких перевищують 

нормативні, в електронній формі: розроблено та 

узгоджується відповідне Технічне завдання, 

реєструється домен dozvil.mvs.gov.ua. 

Враховуючи інформацію, надану в листі МВС, та 

відповідно до листа заступника Державного 

секретаря КМУ Поліщука В. від 28.01.2021 

№ 2500/0/2-21 Мінінфраструктури листом від 

24.06.2021 № 7754/32/10-21 звернулось до МВС з 

проханням надати позицію щодо визначення МВС 

головним виконавцем абзацу двадцять сьомого 

підпункту «а» пункту 1 статті 1 Указу Президента 

України від 08 листопада 2019 року № 837/2019 

«Про невідкладні заходи з проведення реформ та 

зміцнення держави» в частині забезпечення видачі 

дозволів на рух негабаритного транспортного 

засобу виключно в електронній формі через 

електронний кабінет перевізника. 

113. Створення 

електронного кабінету 

моряка, зокрема 

вдосконалення процесу 

взаємодії моряків з 

органами влади шляхом 

оптимізації подання та 

отримання необхідних 

документів та порядок 

функціонування даного 

кабінету 

Управління 

цифрового 

розвитку та 

поштового 

зв’язку 

 

Управління 

морського та 

річкового 

транспорту 

ІІ 

кварта

л 

Прийнято постанову КМУ «Деякі 

питання Електронного кабінету 

моряка» 

Виконується. 

13.05.2021 проєкт постанови КМУ «Деякі питання 

Електронного кабінету моряка» направлено на 

погодження до заінтересованих центральних 

органів виконавчої влади.  

Станом на 25.06.2021 ДССЗЗІ, МЕ погодили проєкт 

постанови без зауважень, Мінцифри та МОЗ – із 

зауваженнями, МОН та ДРС відповіді не 

надходили, Морська адміністрація повідомила про 

необхідність відтермінування погодження проєкту 

постанови на період судового розгляду та 

прийняття рішення по справі № 640/31842/20. 
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114. Впровадження на 

території України 

електронного 

документообігу 

електронної товарно-

транспортної накладної 

 

 

Управління 

цифрового 

розвитку та 

поштового 

зв’язку 

ІV 

кварта

л 

Внесено пакет проєктів 

нормативно-правових актів для 

впровадження електронного 

документообігу електронної 

товарно-транспортної накладної 

за результатами реалізації 

експериментального проєкту до 

КМУ  

Виконується. 

Термін дії експериментального проєкту закінчився 

30.07.2021.  

Управлінням цифрового розвитку та поштового 

зв’язку ведеться робота щодо проєкту Закону 

України «Про внесення змін до Закону України 

«Про автомобільний транспорт», постанови «Деякі 

питання забезпечення функціонування електронної 

товарно-транспортної накладної». Законопроєкт 

буде внесено народними депутатами України. 

20.08.2021 Мінінфраструктури уклало 

чотиристоронній договір № TAPAS-AGR-2021-071 

з «Фондом «Євразія», ГО «ІАА», товариством з 

обмеженою відповідальністю «Ярче», предметом 

якого є розробка, тестування та впровадження 

системи «Електронного документообігу е-ТТН».  

115. Створення системи для 

одночасного 

оформлення проїзних 

документів різними 

видами транспорту з 

можливістю 

оформлення єдиного 

електронного квитка на 

Транспортному порталі 

електронних послуг 

Управління 

цифрового 

розвитку та 

поштового 

зв’язку 

ІV 

кварта

л 

Проєкт Закону України «Про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо 

впровадження електронних 

квитків на автомобільному та 

міському електричному 

транспорті» направлено до КМУ 

Виконано. 

Проєкт Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів щодо впровадження 

електронних квитків на автомобільному та 

міському електричному транспорті» направлено 

листом від 04.06.2021 № 318/32/63-21 до КМУ.  

23.06.2021 законопроєкт схвалено Урядом, 

готується до подання до Верховної Ради України. 

24.06.2021 у ВРУ зареєстровано законопроєкт 

№5705. 

116. Побудова мережі 

електрозарядних 

станцій для 

електричних 

транспортних засобів на 

Управління 

цифрового 

розвитку та 

поштового 

зв’язку 

 

протяг

ом 

року  

Створено умови для 

стимулювання встановлення 

швидкісних електрозарядних 

станцій на дорогах державного 

значення 

Виконується. 

Проведено аналіз та визначено пріоритетні об’єкти, 

проведені консультації з НКРЕ КП, проведені Закон 

Українистрічі з ринком (представники АЗС та 

оператори ЕЗС). Визначена сума капітальних 

інвестицій. 
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дорогах державного 

значення 

 

 

Поштовий зв’язок 

 

117. Приведення 

нормативно-правових 

актів Міністерства 

інфраструктури 

України у відповідність 

із вимогами Всесвітньої 

поштової конвенції, 

регламентів та актів 

Всесвітнього 

поштового союЗакон 

України, урегулювання 

питань випуску та 

розповсюдження 

поштових марок, 

маркованих конвертів і 

карток 

Управління 

цифрового 

розвитку та 

поштового 

зв’язку 

І 

кварт

ал 

Розроблено та видано наказ 

Міністерства інфраструктури 

України «Про внесення змін до 

Положення про знаки поштової 

оплати» 

Виконано 

Розроблено та видано наказ Міністерства 

інфраструктури  України від 14.01.2021  № 8 «Про 

внесення змін до Положення про знаки поштової 

оплати», зареєстрований в Міністерстві юстиції 

України 03.03.2021 за № 273/35895. 

118. Встановлення тарифів 

на приймання та 

доставку вітчизняних 

періодичних 

друкованих видань за 

передплатою на рівні не 

нижчому від їх 

собівартості 

Управління 

цифрового 

розвитку та 

поштового 

зв’язку 

ІІ 

кварт

ал 

Розроблено та видано наказ 
Міністерства інфраструктури 
України «Про затвердження 
Тарифів на приймання та доставку 
вітчизняних періодичних 
друкованих видань за 
передплатою» 

Виконано. 
Наказ Міністерства інфраструктури України від 
10.06.2021 № 323 «Про затвердження Тарифів на 
приймання та доставку вітчизняних періодичних 
друкованих видань за передплатою» зареєстрований 
в Міністерстві юстиції України 29.06.2021 за № 
846/36468. 

119. Врегулювання питання 

щодо заборони для 

пересилання у 

Управління 

цифрового 

розвитку та 

ІІІ 

кварт

ал 

Розроблено та подано на розгляд 

Уряду проєкт постанови Кабінету 

Міністрів «Про внесення змін до 

Виконано. 

Листом Мінінфраструктури від 11.06.2021 № 

348/32/63-21 проєкт постанови Кабінету Міністрів 
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внутрішніх поштових 

відправленнях 

тютюнових виробів та 

алкогольних напоїв, на 

яких відсутні марки 

акцизного податку, та 

подання у відкритому 

вигляді внутрішніх 

поштових відправлень 

(бандеролей, посилок та 

прямих контейнерів) 

для перевірки їх 

вкладення в об’єктах 

поштового зв’язку 

поштового 

зв’язку 

Правил надання послуг 

поштового зв’язку» 

«Про внесення змін до Правил надання послуг 

поштового зв’язку» подано на розгляд Уряду. 

Листом від 14.07.2021 № 2467/32/14-21 

Мінінфраструктури звернулося з проханням до 

КМУ повернути проєкт акта без розгляду для 

доопрацювання. 

Станом на 28.12.2021 відбуваються консультації з 

найбільшими операторами поштового зв’язку. 

120. Закон України «Про 

поштовий зв’язок» 

Управління 

цифрового 

розвитку та 

поштового 

зв’язку 

IV 

кварт

ал 

Забезпечено супровід проєкту 

Закону України «Про поштовий 

зв’язок» (реєстр.№ 4353 від 

10.11.2020) в Комітетах 

Верховної Ради України. 

Виконується. 

Експертний висновок до проєкту Закону наданий 

листами Мінінфраструктури від 22.02.2021 № 

1856/32/10-21 Комітету Верховної Ради України  з 

питань транспорту та інфраструктури та від 

22.02.2021 № 1857/32/10-21 КМУ. 

17.11.2021 законопроєкт прийнято за основу. 

121. Реалізація проєкту 

«Логістична мережа», 

що передбачає 

оновлення та 

автоматизацію 

логістичної мережі АТ 

«Укрпошта» 

Управління 

цифрового 

розвитку та 

поштового 

зв’язку 

IV 

кварт

ал 

Розпочато будівництво 1 

сучасного сортувального центру 
Виконується. 

Проєкт Закону України «Про ратифікацію 

Гарантійної угоди «Логістична мережа 

(Модернізація та цифровізація Укрпошти) між 

Україною та Європейським інвестиційним банком, 

внесений до Верховної Ради України Президентом 

України та зареєстрований у Верховній Раді 

України від 18.06.2021 № 0112. 

17.11.2021 Закон України прийнято Верховною 

Радою. 23.11.2021 направлено на підпис 

Президенту України. 
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122. Реалізація проєкту 

«Сільське відділення», 

що дозволить жителям 

невеликих населених 

пунктів отримати 

доступ до якісних 

поштових послуг 

Управління 

цифрового 

розвитку та 

поштового 

зв’язку 

IV 

кварт

ал 

Забезпечено покриття до 50% 

населених пунктів із населенням 

менше 2000 осіб мережею 

пересувних відділень 

національного оператора 

поштового зв’язку АТ 

«Укрпошта» 

Виконується. 

Проєкт Закону України «Про ратифікацію 

Гарантійної угоди «Проєкт розвитку АТ 

«Укрпошта»: Логістична мережа та Сільське 

відділення» між Україною  та Європейським 

банком реконструкції та розвитку», внесений  до 

Верховної Ради Президентом України та 

зареєстрований у Верховній Раді України від 

19.07.2021 № 0123. 

25.10.2021 Закон України прийнято Верховною 

Радою України. 20.11.2021 Закон України набрав 

чинності. 

 

 

Департамент власності та публічних закупівель 

 

123. Забезпечення 

виконання умов 

концесійних договорів 

стосовно передачі в 

концесію майна 

Херсонського 

морського порту та 

майна Спеціалізованого 

морського порту 

«Ольвія» у перехідний 

період. 

 

 

Департамент 

власності та 

публічних 

закупівель 

протя

гом 

року 

Підписано акт приймання-

передачі майна Херсонського 

морського порту між 

концесієдавцем та концесіонером 

відповідно до умов концесійного 

договору укладеного 26.06.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконано. 

26.06.2020 між Міністерством інфраструктури 

України, ДП «Адміністрація морських портів 

України», ТОВ «РИСОІЛ-ХЕРСОН» та ТОВ «ПК 

«РИСОІЛ-ХЕРСОН» укладено договір про 

передачу в концесію майна державного 

підприємства «Херсонський морський 

торговельний порт» і державного підприємства 

«Адміністрація морських портів України». 

 Станом на 15.12.2021 виконано попередні умови 

відповідно до пункту 8.3.5 Концесійного Договору. 

На виконання положень Концесійного договору, 

23.12.2021 відбулось підписання актів приймання-

передачі майна та, відповідно, фактична передача 

об’єкту в концесію ТОВ «Херсонський порт». 
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Підписання акту приймання-

передачі між концесієдавцем та 

концесіонером майна 

Спеціалізованого морського 

порту «Ольвія» відповідно до 

умов концесійного договору, 

укладеного 20.08.2020. 

 

20.08.2020 між Міністерством інфраструктури 

України, ДП «Адміністрація морських портів 

України»,ТОВ КЮТЕРМІНАЛЗ (QTERMINALS 

W.L.L) PO BOX 11112 Доха, Катар та ТОВ 

«Кютерміналз Ольвія» укладено договір про 

передачу в концесію майна державного 

підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія» та 

державного підприємства «Адміністрація морських 

портів України». 

Станом на 16.11.2021 виконано попередні умови 

відповідно до пункту 8.3.5 Концесійного Договору. 

 На виконання положень Концесійного договору, 

01.12.2021 відбулось підписання актів приймання-

передачі майна та, відповідно, фактична передача 

об’єкту в концесію ТОВ «Кютерміналз Ольвія». 

124. Здійснення заходів з 

підготовки проведення 

конкурсів з визначення 

приватного партнера 

для здійснення 

державно-приватного 

партнерства щодо 

об’єктів транспортної 

інфраструктури, 

стосовно яких прийнято 

рішення про 

доцільність підготовки 

техніко-економічного 

обґрунтування 

Департамент 

власності та 

публічних 

закупівель 

протя

гом 

року 

Здійснено заходи щодо 

підготовки проведення 

відповідних конкурсів 

Виконано. 

Проєкт концесії пасажирського комплексу 

Одеського морського порту в складі майна 

ДП «Одеський морський торговельний порт» 

(готель «Одеса») та Одеської філії 

ДП «Адміністрація морських портів України» 

(причали №№ 15−20, будівля морського вокзалу, 

яхтовий комплекс, концертно-виставковий зал, 

морська галерея). 

Потенційним приватним партнером 

ТОВ  «ЮКК  Де-Юре» готується пропозиція про 

здійснення державно-приватного партнерства за 

кошти приватного партнера спільно з 

консультантами компанії «Deloitte». 
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Орієнтовний обсяг інвестицій: суму буде визначено 

за результатами підготовки техніко-економічного 

обґрунтування проєкту. 

 

Проєкт концесії перевантажувальних потужностей 

на прилеглій території до Судноверфі «Україна» ДП 

«Одеський морський торговельний порт», причали 

№№ 13-з, 14-з з акваторією Одеської філії ДП 

«Адміністрація морських портів України» м. Одеса 

Мінінфраструктури розглядається пропозиція ТОВ 

«Бруклін-Київ» про здійснення державно-

приватного партнерства щодо проєкту. 

Орієнтовний обсяг інвестицій: буде визначено за  

результатами підготовки техніко-економічного 

обґрунтування проєкту. 

 

Проєкт концесії контейнерного термінала 

ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» 

разом з причалами №№ 1−6 Чорноморської філії 

ДП «АМПУ». 

Відповідно до наказу Міністерства інфраструктури 

України від 24.06.2020 № 368 «Про підготовку до 

здійснення державно-приватного партнерства в 

морському порту «Чорноморськ» розпочато заходи 
з підготовки до здійснення державно-приватного 

партнерства контейнерного термінала 

ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» 

разом з майном ДП «АМПУ». 

Станом на 30.09.2021 Мінінфраструктури 

опрацьовується концептуальна записка проєкту для 

узгодження відповідно до вимог Порядку 

проведення аналіЗакон України ефективності 



100 

 

здійснення державно-приватного партнерства, 

затвердженого постановою КМУ від 11 квітня 2011 

року № 384. 

Мінекономіки та Мінфін листами від 09.12.2021 № 

3903-04/58066-03 та 17.12.2021 № 06040-05-5/39347 

висловили позицію до змісту концептуальної 

записки проєкту. 

За результатами аналізу концептуальної записки з 

урахуванням позицій Мінекономіки та Мінфіну 

буде прийняте рішення щодо доцільності або 

недоцільності підготовки техніко-економічного 

обґрунтування (ТЕО) проєкту. 

Орієнтовний обсяг інвестицій: 100 млн дол. (сума 

може змінитися за реЗакон Українильтатами 

підготовки техніко-економічного обґрунтування 

проєкту. 

 

Проєкт концесії залізнично-поромного комплексу 

державного підприємства «Морський торговельний 

порт «Чорноморськ» в межах п’ятого термінала 

державного підприємства «Морський торговельний 

порт «Чорноморськ» та майна державного 

підприємства «АМПУ» у морському порту 

Чорноморськ. 

Відповідно до накаЗакон України Міністерства 

інфраструктури України від 29.05.2020 № 331 «Про 

підготовку до здійснення державно-приватного 

партнерства в межах п’ятого термінала ДП «МТП 

«Чорноморськ» розпочато заходи з підготовки до 

здійснення державно-приватного партнерства у 

морському порту Чорноморськ щодо залізнично-

поромного комплексу. 
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19.10.2021 укладено договір між 

Мінінфраструктури, АМПУ та ЄБРР стосовно 

внеску Міністерства інфраструктури України та 

державного підприємства «Адміністрація морських 

портів України» у наданні послуг радника, що 

забезпечені Європейським банком реконструкції та 

розвитку, щодо  розвитку першого та 

контейнерного терміналів, а також п’ятого 

терміналу (залізнично-поромний комплекс) 

державного підприємства «Морський торговельний 

порт «Чорноморськ» та відповідного майна 

державного підприємства «Адміністрація морських 

портів України», пов’язаного із цими терміналами 

Орієнтовний обсяг інвестицій: 150 млн грн. 

 

Проєкт концесії ЄМК ДП «Бердянський морський 

торговельний порт» разом з причалами №№6-9 

Бердянської філії ДП «Адміністрація морських 

портів України». 

Відповідно до ннаказу Міністерства 

інфраструктури України від 16.07.2020 № 400 

утворено робочу групу з питання доцільності 

здійснення концесії в Бердянському морському 

порту.  

Листом від 11.01.2021 № 0017 до 

Мінінфраструктури звернулось ТОВ «Аскет 

Шиппінг» щодо можливості підготовки пропозиції 

про здійснення державно-приватного партнерства у 

формі концесії в Бердянському морському порту.  

Мінінфраструктури листом від 18.05.2021                                         

№ 1794/16/14-21 повідомило ТОВ «Аскет Шиппінг» 

щодо зацікавленості підготовки вказаним 
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товариством пропозиції про здійснення державно-

приватного партнерства у морському порту 

Бердянськ. 

Відповідно до частини третьої статті 10 Закону 

України «Про державно-приватне партнерство» 

03.12.2021 підписано договір про нерозголошення 

конфіденційної інформації між Мінінфраструктури, 

ДП «Адміністрація морських портів України», ДП 

«Бердянський морський торговельний порт» та 

ТОВ «Аскет Шиппінг» з метою підготовки 

пропозиції про здійснення державно-приватного 

партнерства за кошти приватного партнера. 

 

Проєкт концесії у Маріупольському морському 

порту (державне майно ДП «Маріупольський 

морський торговельний порт» та Маріупольської 

філії ДП «Адміністрація морських портів 

України»). 

28.01.2021 відбулась нарада під головуванням 

Міністра інфраструктури України з представниками 

компанії «Dunkan Maritime» щодо можливості 

реалізації проєкту на умовах державно-приватного 

партнерства, зокрема концесії у Маріупольському 

морському порту.  

За результатами наради вирішено погодитися щодо 

підготовки пре-ТЕО проєкту концесії у 

Маріупольському морському порту компанією 

«Dunkan Maritime», за умови підписання договору 

про нерозголошення конфіденційної інформації.  

Разом із цим, листами від 11.03.2021 №18/678 та від 

22.03.2021 № 01-01/809 ДП «Маріупольський 

морський торговельний порт» категорично 
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заперечив щодо реалізації проєкту компанією 

«Dunkan Maritime». 

 

Проєкт концесії виробничих підрозділів філії 

«Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця». 

Пілотними вокзалами для проведення дослідження 

визначено вокзали міст: Харків-Пасажирський, 

Дніпро, Вінниця, Хмельницький, Миколаїв, Чоп та 

Київ-Пасажирський. На сьогодні аудиторсько-

консалтинговою компанією Ernst & Young та 

юридичною компанією АГРЕКА вже проведено 

попереднє техніко-економічне обґрунтування (пре-

ТЕО).  

Зазначений проєкт включено до переліку 

пріоритетних для держави інвестиційних проєктів 

до 2023 року (розпорядження КМУ від 16.12.2020  

№ 1581). 

Варто зазначити, що очікуваний концесійний 

платіж від концесії зазначених 

вокзалів  становить 60.18 млн. грн. Загальна сума 

надходжень до бюджету різних рівнів (державний 

та місцевий бюджети) 17, 4 млрд. грн.  

Станом на 29.12.2021 розглядається можливість  

включення в пілотний проєкт концесії залізничного 

вокзалу станцій Львів та Одеса і проведення 

дослідження з оцінки готовності проєкту до 

реалізації.  

Проєкт концесії  майна ДП «Ізмаїльський морський 

торговельний порт» та Ізмаїльської філії ДП 

«Адміністрація морських портів України» 

Потенційним приватним партнером 
ТОВ  «Контейнер Логістікс» (компанія «Рисоіл») 
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готується пропозиція про здійснення державно-

приватного партнерства за кошти приватного 

партнера.  

Орієнтовний обсяг інвестицій: суму буде визначено 

за результатами підготовки техніко-економічного 

обґрунтування проєкту. 

 

Проєкт концесії в майна ДП «Ренійський морський 

торговельний порт» та Ренійської філії ДП 

«Адміністрація морських портів України» 

На виконання пункту 11 протоколу наради щодо 

визначення пріоритетних концесійних проєктів для 

реалізації у морських портах від 24.02.2020 (реєстр.  

№ 38/16/30-20) під головуванням заступника 

Міністра.   

ДП «Ренійський морський торговельний порт» 
листом від 30.03.2020 № 1-34/231 повідомив про 

неможливість реалізації концесійного проєкту в 

морському порту Рені внаслідок знаходження 

підприємства на території спеціальної економічної 

зони Рені відповідно до Закону України «Про 

спеціальну економічну зону Рені». 

125. Забезпечення передачі 

державного 

підприємства «Білгород 

– Дністровський 

морський торговельний 

порт» із сфери 

управління 

Мінінфраструктури до 

сфери управління 

Департамент 

власності та 

публічних 

закупівель 

протя

гом 

року 

Передано державне підприємство 

«Білгород–Дністровський 

морський торговельний порт» із 

сфери управління 

Мінінфраструктури до сфери 

управління Фонду державного 

майна 

Виконано. 

Відповідно до наказу Мінінфраструктури від 

30.04.2021 № 244 затверджено акт приймання-

передачі єдиного майнового комплексу державного 

підприємства «Білгород – Дністровський морський 

торговельний порт» із сфери управління 

Мінінфраструктури до сфери управління Фонду 

державного майна. 

Наказом Фонду державного майна від 14.05.2021                  

№ 806 державне підприємство «Білгород – 
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Фонду державного 

майна 

Дністровський морський торговельний порт» 

прийнято до сфери управління Фонду державного 

майна. 

 

 

126. Запровадження та 

забезпечення 

відповідності системи 

управління на 

найбільших десяти 

державних 

підприємствах 

стандартам 

корпоративного 

управління, 

затвердженим 

Організацією 

економічного 

співробітництва та 

розвитку 

Департамент 

власності та 

публічних 

закупівель 

протя

гом 

року 

Подано до Мінекономіки 

пропозицій до проєкту плану 

заходів щодо приведення у 

відповідність системи управління 

в 10 найбільших державних 

підприємствах до стандартів 

корпоративного управління, 

затверджених Організацією 

економічного співробітництва 

Виконано. 

1. Наказом Мінінфраструктури від 19.04.2021           

№ 219 затверджено  індивідуальний план з 

корпоративного управління АТ «Укрпошта».  

2. Наказом Мінінфраструктури від 19.04.2021            

№ 220 затверджено  індивідуальний план з 

корпоративного управління ДП «Міжнародний 

аеропорт «Бориспіль». 

3. Наказом Мінінфраструктури від 29.04.2021            

№ 240 затверджено  індивідуальний план з 

корпоративного управління ДП «Адміністрація 

морських портів України». 

4. Наказом Мінінфраструктури від 21.04.2021           

№ 229 затверджено  індивідуальний план з 

корпоративного управління Державного 

підприємства обслуговування повітряного руху 

України.   

5. Наказом Мінінфраструктури від 29.07.2021               

№ 395  затверджено принципи (Кодекс) 

корпоративного управління АТ «Укрпошта». 

6. Наказом Мінінфраструктури від 29.07.2021 

№  397 затверджено принципи (Кодекс) 

корпоративного управління ДП «АМПУ». 

7.Наказом Мінінфраструктури від 29.07.2021 №  396 

затверджено принципи (Кодекс) корпоративного 

управління ДП МА «Бориспіль». 
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8. Наказом Мінінфраструктури від 29.07.2021 №  

398 затверджено принципи (Кодекс) 

корпоративного управління Державного 

підприємства обслуговування повітряного руху 

України. 

9.Наказом Мінінфраструктури від 09.12.2021 №  666 

«Про внесення змін до наказу Міністерства 

інфраструктури України від 26 травня 2020 р. № 

330» затверджено зміни до ключових показників 

ефективності діяльності (КПЕ) Наглядової ради 

Державного підприємства «Адміністрація морських 

портів України». 

 

10.Наказом Мінінфраструктури від 16.12.2021                 

№  688 затверджено ключові показники 

ефективності діяльності (КПЕ) Наглядової ради 

Державного підприємства обслуговування 

повітряного руху України. 

127. Здійснення заходів 

щодо утворення 

наглядових рад на 

особливо важливих для 

економіки державних 

підприємств та 

акціонерних товариств 

галузі, у яких утворення 

є обов’язковим 

відповідно до 

законодавства (крім 

проведення 

конкурсного відбору 

Департамент 

власності та 

публічних 

закупівель 

протя

гом 

року 

Утворено наглядові ради на 

особливо важливих для 

економіки державних 

підприємств та акціонерних 

товариств галузі, у яких 

утворення є обов’язковим 

Виконано. 

Наказом Мінінфраструктури від 18.03.2021 № 121 

внесено відповідні зміни до Статуту Державного 

підприємства обслуговування повітряного руху 

України та викладено його в новій редакції для 

приведення його у відповідність до Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо спрощення ведення бізнесу та 

залучення інвестицій емітентами цінних паперів» 

від 16.11.2017 № 2210, принципів корпоративного 

управління. 

Наказом Мінінфраструктури від 19.04.2021 № 215 

затверджено Положення про принципи формування 
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незалежних членів 

наглядових рад) 

наглядової ради Державного підприємства 

обслуговування повітряного руху України. 

Наказом Мінінфраструктури від 21.04.2021 № 228 

затверджено Положення про наглядову раду 

Державного підприємства обслуговування 

повітряного руху України. 

Наказом Мінінфраструктури від 31.05.2021 № 309  

оголошено конкурсний відбір на зайняття трьох 

посад незалежних членів наглядової ради 

Державного підприємства обслуговування 

повітряного руху України. 

Наказом Мінінфраструктури від 07.06.2021 № 319 

утворено комісію з відбору кандидатів на посади 

члена наглядової ради - представника держави 

Державного підприємства обслуговування 

повітряного руху України. 

Листами від 10.06.2021 № 2115/16/14-21 та від 

10.06.2021 № 2104/16/14-21 Мінінфраструктури 

звернулось до ДП Украерорух щодо забезпечення 

залучення професійного консультанта з відбору 

персоналу кандидатів на посади незалежних членів 

наглядової  ради. 

Листами від 22.06.2021 №1-12.1/4734/21, від 

15.07.2021 №1-12.2/5286/21, від 23.07.2021 №1-

12.2/5446/21, від 30.07.2021 №1-12.2/5609/21, від 

06.08.2021 р. №1-12.2/5793/21, від 16.08.2021 №1-

12.2/5972/21, від 13.09.2021 № 1-12.2/6556/21, від 

17.09.2021 № 1-12.2/6755/21, від 24.09.2021                  

№ 1-12.2/6920/21, від 01.10.2021 № 1-12.2/7152/21, 

від 08.10.2021 № 1-12.1/7413/21, від 11.10.2021                 

№ 1-14.2/7432/21, від 18.10.2021 № 1-12.2/9559/21, 

від 23.10.2021 № 1-12.2/9903/21, від 29.10.2021                 
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№ 1-12.2/10055/21, від 05.11.2021                                                

№ 1-12.2/10263/21, від 15.11.2021                                                

№ 1-12.2/10490/21, від 19.11.2021                                           

№1-12.2/10626/21, від 26.11.2021                                                  

№ 1-12.2/10781/21, від 03.12.2021 № 1-12.2/10973/21 

та від 24.12.2021 № 1-12.2/11592/21  Державне 

підприємство обслуговування повітряного руху 

України повідомило Мінінфраструктури щодо 

забезпечення умов ефективного управління 

підприємством та здійснення заходів, пов’язаних із 

залученням професійного консультанта з відбору 

персоналу кандидатів на посади незалежних членів 

наглядової  ради підприємства (розробка тендерної 

документації для здійснення закупівлі послуг через 

систему публічних закупівель України ProZorro). 

128. Забезпечення 

ефективного 

використання та 

збереження державного 

майна підприємств 

галузі 

Департамент 

власності та 

публічних 

закупівель 

протя

гом 

року 

Забезпечено підготовку та 

проведення засідань майнових 

комісій при Мінінфраструктури з 

питань оренди, списання, 

передачі, продажу 

Виконано. 

Протягом звітного періоду відбулось 13 засідань 

Комісії з розгляду питань стосовно розпорядження 

майном. 

Підготовка рішень, що 

стосуються розпорядження 

майном підприємств, установ та 

організацій, що належать до 

сфери управління 

Мінінфраструктури 

Прийнято рішень, що стосуються розпорядження 

майном підприємств, установ та організацій, що 

належать до сфери управління Мінінфраструктури 

щодо: 

- безоплатної передачі майна – 39; 

- передача майна у комунальну власність - 10; 

- списання майна – 1 ; 

- відчуження – 12 (з них 2 лист-погодження щодо 

продажу нерухомого майна АТ «Укрпошта»); 

- орендних відносин – 244; 

Також, надано 20 листів Мінінфраструктури щодо 

погодження добровільної відмови від права 

користування земельними ділянками. 
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129. Участь у розробленні 

нормативно-правових 

актів, проведенні 

експертизи проєктів 

актів, 

Мінінфраструктури в 

межах компетенції 

Департаменту 

Департамент 

власності та 

публічних 

закупівель 

протя

гом 

року 

Забезпечено участь у розробленні 

нормативно-правових актів, 

проведенні експертизи проєктів 

актів в межах компетенції 

Департаменту 

Виконано. 

Забезпечено участь у розробленні нормативно-

правових актів, проведенні експертизи проєктів 

актів в межах компетенції Департаменту 

 

Управління планування фінансово –економічної діяльності  

130. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрацювання та 

винесення на розгляд 

засідання Тарифної 

Ради при 

Мінінфраструктури 

пропозицій щодо 

зміни рівня та 

формування: 

- тарифів на 

перевезення вантажів 

залізничним 

транспортом у межах 

України й пов'язані з 

ними послуги; 

перевезення 

залізничним 

транспортом вантажів 

транзитом через 

територію України; 

перевезення 

пасажирів, багажу і 

вантажобагажу 

Управління 

планування 

фінансово –

економічної 

діяльності 

протя

гом 

року 

Забезпечено організаційно-

технічну та інформаційно-

аналітичну діяльність Тарифної 

ради при Міністерстві 

інфраструктури України (видано 

окремі доручення). 

Рішення Тарифної Ради 

оформлено протоколами 

засідання 

Виконано. 

Протягом 2021 року відбулось 6 засідань Тарифної 

Ради при Мінінфраструктури. 
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 залізничним 

транспортом у 

міжнародному та 

внутрішньому 

сполученні; 

- розмірів зборів та 

плат за послуги, що 

надаються суднам у 

морських 

торговельних портах 

України; 

- розмірів портових 

зборів; 

- розмірів 

аеропортових зборів 

за обслуговування 

повітряних суден і 

пасажирів в 

аеропортах України; 

- розмірів зборів за 

аеронавігаційне 

обслуговування 

польотів повітряних 

суден у повітряному 

просторі України; 

- тарифів на 

приймання та 

доставку вітчизняних 

періодичних 

друкованих видань за 

передплатою; 
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- тарифів на послуги 

міського 

електричного 

транспорту 

(метрополітену) 

 

131. 

Участь у здійсненні 

відстеження 

результативності 

прийнятого 

регуляторного акта 

щодо регулювання 

системи тарифів, цін, 

зборів та плат на 

транспортні послуги та 

послуги поштового 

зв’язку 

Управління 

планування 

фінансово –

економічної 

діяльності 

протя

гом 

року 

 

Опрацьовано/оприлюднено звіти 

про відстеження 

результативності прийнятих 

регуляторних актів щодо 

регулювання системи тарифів, 

цін, зборів та плат на транспортні 

послуги та послуги поштового 

зв’язку 

Виконано. 

Підготовлено, оприлюднено на сайті 

Мінінфраструктури та надіслано до ДРС звіт про 

періодичне відстеження результативності наказу 

Міністерства інфраструктури України від 

15.07.2013 № 482 «Про внесення змін до Порядку 

встановлення коефіцієнтів до базових ставок 

Тарифної політики Залізниць держав-учасниць 

Співдружності Незалежних Держав на перевезення 

вантажів у міжнародному сполученні на 

перевезення транзитних вантажів залізницями 

України та тарифних ставок у дол. США при 

перевезенні вантажів за конкретними напрямками» 

132. Опрацювання та аналіз 

обгрунтованості 

проєктів фінансових 

планів підприємств 

галузі та змін до них, які 

надійшли до 

Мінінфраструктури  

Управління 

планування 

фінансово –

економічної 

діяльності 

ІІІ, ІV 

кварт

ал 

Затверджено фінансові плани 

підприємств галузі 
Виконано. 

Затверджено фінансові плани підприємств галузі та 

зміни до них, які надійшли до Міністерства. 

133. Аналіз виконання та 

формування зведеного 

звіту щодо виконання 

затверджених 

фінансових планів 

підприємств 

державного сектору 

Управління 

планування 

фінансово –

економічної 

діяльності 

щокв

артал

ьно 

Сформовано зведений звіт щодо 

виконання фінансових планів 

підприємств галузі та звітування 

про їх виконання до 

Мінекономіки та Мінфіну 

Виконано. 

Сформовано зведений звіт за І-ІІІ квартал 2021 року 

щодо виконання фінансових планів підприємств 

галузі та відзвітовано про їх виконання до 

Мінекономіки та Мінфіну. 
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економіки, які 

підпорядковані 

Мінінфраструктури 

134. Моніторинг інформації 

щодо стану 

перерахування 

підприємствами, які 

підпорядковані 

Мінінфраструктури 

дивідендів та частини 

чистого прибутку до 

Державного бюджету 

України та здійснення 

контролю за їх 

своєчасним 

перерахуванням 

Управління 

планування 

фінансово –

економічної 

діяльності 

протя

гом 

року 

Забезпечено контроль за 

своєчасним перерахуванням 

господарськими товариствами 

дивідендів та частини чистого 

прибутку до Державного 

бюджету України 

Виконано. 

Забезпечено моніторинг за своєчасним 

перерахуванням господарськими товариствами 

дивідендів та частини чистого прибутку до 

Державного бюджету України.. 

 

Управління правової роботи 

 

135. Проведення на 

підприємствах, 

установах та 

організаціях, що 

належать до сфери 

управління 

Міністерства, перевірок 

стану правової роботи 

Управління 

правової 

роботи 

протя

гом 

року 

Проведено перевірки стану 

правової роботи на 

підприємствах, установах та 

організаціях, що належать до 

сфери управління Міністерства 

Виконується. 

В період з 01.01.2021 по 29.12.2021 перевірки стану 

правової роботи не проводились. 

136. Опрацювання проєктів 

договорів (контрактів), 

статутів підприємств, 

установ та організацій, 

що належать до сфери 

Управління 

правової 

роботи 

протя

гом 

року 

Опрацьовано проєкти договорів 

(контрактів), статутів 

підприємств, установ та 

організацій, що належать до 

сфери управління Міністерства, а 

Виконано. 

Станом на 29.09.2021 опрацьовано: 

49 договорів, 17 статутів, 49 додаткові угоди та 7 

контрактів. 
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управління 

Міністерства, а також 

господарських 

товариств, функції з 

управління 

корпоративними 

правами щодо яких 

здійснює Міністерство 

також господарських товариств, 

функції з управління 

корпоративними правами щодо 

яких здійснює Міністерство 

137. Здійснення юридичної 

експертизи проєктів 

нормативно-правових 

актів, підготовлених 

структурними 

підрозділами 

Міністерства 

Управління 

правової 

роботи 

протя

гом 

року 

Здійснено юридичну експертизу 

проєктів нормативно-правових 

актів, підготовлених 

структурними підрозділами 

Міністерства 

Виконано. 

За період з 01.01.2021 по 29.12.2021 здійснено 

юридичну експертизу 367 нормативно правових 

актів. 

138. Перевірка відповідності 

законодавству і 

міжнародним 

договорам України 

проєктів нормативно-

правових актів, 

надісланих для 

погодження 

центральними органами 

виконавчої влади, 

діяльність яких 

спрямовується та 

координується через 

Міністра 

Управління 

правової 

роботи 

протя

гом 

року 

Здійснено перевірку 

відповідності законодавству і 

міжнародним договорам України 

проєктів нормативно-правових 

актів, надісланих для погодження 

центральними органами 

виконавчої влади, діяльність яких 

спрямовується та координується 

через Міністра 

Виконано 

За період з 01.01.2021 по 29.12.2021 забезпечено 

перевірку на відповідність законодавству та 

міжнародним договорам України 115 проєктів 

нормативно-правових актів, надісланих для 

погодження центральними органами виконавчої 

влади, діяльність яких спрямовується та 

координується через Міністра інфраструктури 

України. 

139. Перевірка відповідності 

законодавству і 

міжнародним 

Управління 

правової 

роботи 

протя

гом 

року 

Здійснено перевірку 

відповідності законодавству і 

міжнародним договорам України 

Виконано. 

За період з 01.01.2020 по 29.12.2021 погоджено 364 

проєктів нормативно-правових актів. 
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договорам України 

проєктів нормативно-

правових актів, 

надісланих для 

погодження з питань, 

віднесених до 

компетенції 

Міністерства 

проєктів нормативно-правових 

актів, надісланих для погодження 

з питань, віднесених до 

компетенції Міністерства 

140. Підготовка та подання 

до Державної 

регуляторної служби 

України інформації про 

здійснення державної 

регуляторної політики 

Міністерством у 2020 

році 

Управління 

правової 

роботи 

люти

й 

Підготовлено та подано до 

Державної регуляторної служби 

України інформацію про 

здійснення державної 

регуляторної політики 

Міністерством у 2020 році 

Виконано. 

Інформацію про здійснення державної регуляторної 

політики Міністерством інфраструктури України у 

2020 році направлено до Державної регуляторної 

служби України листом Мінінфраструктури від 

15.02.2021 № 456/15/14-21 

141. Розроблення проєкту 

накаЗакон України 

Міністерства 

інфраструктури 

України «Про 

затвердження Плану 

підготовки проєктів 

регуляторних актів у 

Міністерстві 

інфраструктури 

України на 2022 рік» 

Управління 

правової 

роботи 

груде

нь 

Видано наказ Міністерства 

інфраструктури України «Про 

затвердження Плану підготовки 

проєктів регуляторних актів у 

Міністерстві інфраструктури 

України на 2022 рік» 

Виконано. 

Видано наказ Міністерства інфраструктури України 

від 17.12.2021 № 694 «Про затвердження Плану 

підготовки проєктів регуляторних актів у 

Міністерстві інфраструктури України на 2022 рік» 

142. Забезпечення взаємодії 

з Верховною Радою 

України 

Управління 

правової 

роботи 

протя

гом 

року 

Забезпечено взаємодію з 

Верховною Радою України 

Виконано. 

Станом на 28.12.2021 відбулось 20 комітетських 

тижнів у ВРУ. 
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143. Забезпечення 

представництва 

інтересів Міністерства у 

судах та інших органах 

Управління 

правової 

роботи 

протя

гом 

року 

Забезпечено представництво 

інтересів Міністерства у судах та 

інших органах 

Виконано. 

За період з 01.01.2021 по 29.12.2021 забезпечено 

представництво інтересів Мінінфраструктури у 

судах (428 судових провадження). 

 

Департамент міжнародного співробітництва та інвестиційної політики 

 

144. Вжиття заходів щодо 

залучення кредитних 

коштів та реалізації 

пріоритетних проєктів 

визначених 

Індикативним 

інвестиційним планом 

Транс’європейської 

транспортної мережі 

TEN-T, у тому числі для 

залучення кредитних 

коштів МФО для 

розвитку внутрішнього 

водного транспорту, 

річкової 

інфраструктури та для 

розвитку 

інтелектуальних 

транспортних систем 

(ІТС) 

Департамент 

міжнародного 

співробітницт

ва та 

інвестиційної 

політики 

протя

гом 

року 

Підготовлено та укладено спільні 

з МФО фінансові угоди 
Виконано. 

З метою забезпечення розвитку мережі TEN-T між 

Україною та Європейським інвестиційним банком 

підписано Гарантійну Угоду «Проєкт розвитку 

державного підприємства «Міжнародний аеропорт 

«Бориспіль». Реконструкція льотної зони №2». 

145. Підписання Гарантійної 

угоди «Проєкт розвитку 

державного 

підприємства 

«Міжнародний 

Департамент 

міжнародного 

співробітницт

ва та 

І 

півріч

чя 

Підписано Гарантійну угоду 

«Проєкт розвитку державного 

підприємства «Міжнародний 

аеропорт «Бориспіль». 

Реконструкція  льотної зони № 2» 

Виконано. 

Угоду «Проєкт розвитку державного підприємства 

«Міжнародний аеропорт «Бориспіль». 

Реконструкція льотної зони №2» між Україною та 
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аеропорт «Бориспіль». 

Реконструкція льотної 

зони № 2» між 

Україною та 

Європейським 

інвестиційним банком 

інвестиційної 

політики 

між Україною та Європейським 

інвестиційним банком 

Європейським інвестиційним банком підписано 

12.02.2021. 

146. Ратифікація 

Гарантійних, 

Кредитних та 

Фінансових угод 

Департамент 

міжнародного 

співробітницт

ва та 

інвестиційної 

політики 

протя

гом 

року 

Ратифіковано: 

1) Гарантійну угоду «Логістична 

мережа (Модернізація та 

цифровізація Укрпошти)» між 

Україною та Європейським 

інвестиційним банком; 

 

 

 

 

 

 

2) Гарантійну угоду «Проєкт 

розвитку АТ «Укрпошта»: 

Логістична мережа та Сільське 

відділення» між Україною та 

Європейським банком 

реконструкції та розвитку; 

 

 

 

 

 

 

 

Виконано. 

1) Прийнято Закон України від 17.11.2021                     

№ 1891-IX. «Про ратифікацію Гарантійної угоди 

«Логістична мережа (Модернізація та цифровізація 

Укрпошти)» між Україною та Європейським 

інвестиційним банком.  

19.12.2021 Закон України «Про ратифікацію 

Гарантійної угоди «Логістична мережа 

(Модернізація та цифровізація Укрпошти)» між 

Україною та Європейським інвестиційним банком. 

набрав чинності. 

 

2) Прийнято Закон України від 21.10.2021                          

№ 1830-ІХ. «Про ратифікацію Гарантійної угоди 

«Проєкт розвитку АТ «Укрпошта»: Логістична 

мережа та Сільське відділення» між Україною та 

Європейським банком реконструкції та розвитку. 

20.11.2021 Закон України від 21.10.2021                          

№ 1830-ІХ. «Про ратифікацію Гарантійної угоди 

«Проєкт розвитку АТ «Укрпошта»: Логістична 

мережа та Сільське відділення» між Україною та 

Європейським банком реконструкції та розвитку 

набрав чинності. 
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3) Фінансову угоду «Міський 

громадський транспорт України 

ІІ» між Україною та 

Європейським інвестиційним 

банком; 

 

4) Фінансову угоду «Східна 

Україна: возз’єднання, 

відновлення та відродження 

(Проєкт 3В)» між Україною та 

Європейським інвестиційним 

банком; 

 

5) Кредитну угоду «Розвиток 

транс’європейської транспортної 

мережі (Україна – дорожні 

коридори)» між Україною та 

Європейським банком 

реконструкції та розвитку; 

 

6) Гарантійну угоду «Проєкт 

розвитку державного 

підприємства «Міжнародний 

аеропорт «Бориспіль». 

Реконструкція  льотної зони №2» 

між Україною та Європейським 

інвестиційним банком 

3) Пакет документів знаходиться на розгляді у 

Верховній Раді України (реєстраційний № 0135 від 

18.11.2021). 

 

 

 

4) Пакет документів знаходиться на розгляді у 

Верховній Раді України (реєстраційний № 0134 від 

10.11.2021). 

 

 

 

 

5) Кредитну угода «Розвиток транс’європейської 

транспортної мережі (Україна – дорожні 

коридори)» між Україною та Європейським банком 

реконструкції та розвитку ратифікації не потребує; 

 

 

6) Мінінфраструктури підготовлено проєкт Закону 

України «Про ратифікацію Гарантійної угоди 

«Розвиток аеропорту Бориспіль» («Проєкт розвитку 

державного підприємства «Міжнародний аеропорт 

«Бориспіль». Реконструкція льотної зони № 2») між 

Україною та Європейським інвестиційним банком» 

та листами від 06.07.2021 направило до Мінцифри, 

Мінекономіки, Мінфіну та МЗС на погодження.  

МЕ, МЗС погоджено без зауважень.  

Від Мінцифри погодження не отримано. Мінфін 

листом від 12.07.20214 № 19030-08/24-5/21868 

повернув даний проєкт без розгляду, 
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Мінінфраструктури підготовлено проєкт Закону 

України «Про внесення зміни до статті 6 Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2021 

рік» (щодо реалізації проєкту «Проєкт розвитку 

державного підприємства «Міжнародний аеропорт 

«Бориспіль». Реконструкція льотної зони №2»)» та 

листами від 20.08.2021 направило до Мінцифри, 

Мінекономіки та Мінфіну на погодження.  

Мінцифри погодило проєкт Закону без зауважень. 

Мінекономіки погоджено із зауваженнями. Мінфін 

повернув даний пакет без розгляду із зазначенням 

необхідності надання фінансово-економічного 

обґрунтування поповнення Державного бюджету 

України (включаючи відповідні розрахунки) з 

метою встановлення принципу збалансованості 

бюджетної системи. ДП «МА Бориспіль» була 

здійснена підготовка відповідного обґрунтування та 

листом від 11.10.2021 № 01-22/1-98 було 

направлено до Мінінфраструктури. 

 Мінінфраструктури готується повторне 

направлення до Мінфіну пакет документів проєкту 

Закону України «Про внесення зміни до статті 6 

Закону України «Про Державний бюджет України 

на 2021 рік» (щодо реалізації проєкту «Проєкт 

розвитку державного підприємства «Міжнародний 

аеропорт «Бориспіль». Реконструкція льотної зони 

№2»)» разом з фінансово-економічними 

розрахунками до проєкту акту. 

147. Вдосконалення 

договірно-правової 

бази 

Департамент 

міжнародного 

співробітницт

ва та 

ІІІ 

кварт

ал 

1) Набуття чинності Угоди між 

Кабінетом Міністрів України та 

Урядом Словацької Республіки 

про визначення умов 

Виконано. 

1)Постановою від 17.03.2021 № 255 затверджено 

Угоду між КМУ та Урядом Словацької Республіки 

про визначення умов використання визначеної 
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інвестиційної 

політики 

використання визначеної частини 

повітряного простору Словацької 

Республіки у зв’язку з наданням 

послуг з обслуговування 

повітряного руху призначеним 

українським провайдером 

аеронавігаційного 

обслуговування у міжнародному 

аеропорту «Ужгород» 

 

2) Підписано Угоду між 

Кабінетом Міністрів України та 

Урядом КНР про поглиблення 

співпраці в галузі будівництва 

інфраструктури 

частини повітряного простору Словацької 

Республіки у зв’язку з наданням послуг з 

обслуговування повітряного руху призначеним 

українським провайдером аеронавігаційного 

обслуговування у міжнародному аеропорту 

«Ужгород». 

 

 

 

 

2)Угоду між КМУ та Урядом КНР про поглиблення 

співпраці в галузі будівництва інфраструктури 

підписано 30.06.2021.  

148. Підготовка до 

укладання документів 

в рамках Угоди 

INTERBUS та 

здійснення 

внутрішньодержавних 

процедур з метою 

набрання чинності 

відповідних 

документів для 

України 

Департамент 

міжнародного 

співробітницт

ва та 

інвестиційної 

політики 

протя

гом 

року 

Підписано та прийнято: 

1) Протокол, який доповнює 

Угоду про міжнародні 

нерегулярні перевезення 

пасажирів автобусами (Угода 

INTERBUS), забезпечуючи 

можливість приєднання 

Королівства Марокко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконується. 

1) За інформацією Секретаріату Спільного комітету 

Угоди про міжнародні нерегулярні перевезення 

пасажирів автобусами (Угода Інтербус), 

Єврокомісія відкликала (востаннє схвалені 

30.11.2020 р.) проєкти рішень Ради ЄС щодо 

приєднання до Угоди Королівства Марокко. 

Секретаріат також зазначає, що Марокко письмово 

повідомило (08.01.2021 р.) про неготовність наразі 

до підписання та укладення відповідного 

Протоколу. 

Секретаріат Спільного комітету Угоди також 

зазначає, що країни-учасниці Угоди можуть 

призупинити свої внутрішні процедури стосовно 

підготовки до підписання та укладення 

відповідного Протоколу. 
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2) Протокол до Угоди про 

міжнародні нерегулярні 

перевезення пасажирів 

автобусами (Угоди INTERBUS), 

який стосується міжнародних 

регулярних і спеціальних 

регулярних перевезень пасажирів 

автобусами; 

3) Рішення Спільного комітету, 

створеного відповідно до Угоди 

INTERBUS. 

Розпочато здійснення 

внутрішньодержавних процедур з 

метою набрання чинності 

зазначених документів для 

України 

2) Протокол до Угоди про міжнародні нерегулярні 

перевезення пасажирів автобусами (Угоди 

INTERBUS), який стосується міжнародних 

регулярних і спеціальних регулярних перевезень 

пасажирів автобусами підписано 11.02.2021. 

Станом на 28.12.2021 готується пакет документів 

для набрання чинності. 

 

3) Проєкт Розпорядження Президента України «Про 

уповноваження В. Криклія на голосування щодо 

проєкту Рішення Спільного комітету, створеного 

відповідно до Угоди INTERBUS» направлено на 

розгляд Президента України листом 

Мінінфраструктури №364/13/14-21 від 05.02.2021.  

Листом ОПУ від 20.05.2021 №02-01/1196 пакет 

документів повернуто на доопрацювання. 

Листом Мінінфраструктри від 18.11.2021 

№4742/13/14-21 направлено до МЗС проєкт 

Розпорядження Президента України «Про 

делегацію України для участі у роботі Спільного 

комітету, створеного відповідно до Угоди про 

міжнародні нерегулярні перевезення пасажирів 

автобусами (Угода INTERBUS)» для подання 

подання Президентові України у встановленому 

порядку. 

 

Управління документального забезпечення 

149. Проведення перевірки 

наявності документів з 

грифом «Для 

службового 

Управління 

документальн

ого 

забезпечення 

черве

нь 

Забезпечено покращення роботи 

із документами «ДСК» 
Виконано. 

Акт проведення перевірки наявності документів з 

грифом «Для службового користування» 
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користування», їх 

зберігання та 

використання в 

самостійних 

структурних 

підрозділах апарату 

Міністерства. 

в апараті Міністерства інфраструктури України від 

22.02.2021.  

150. Організації особистого 

прийому громадян 

керівництвом 

Міністерства 

відповідно до графіку 

затвердженого наказом 

Міністерства 

Управління 

документальн

ого 

забезпечення 

протя

гом 

року 

після 

скасу

вання 

каран

тину 

Забезпечено особистий прийом 

громадян керівництвом 

Міністерства відповідно до 

графіку затвердженого наказом 

Міністерства 

Виконується. 

Після скасування карантину буде забезпечено 

особистий прийом громадян керівництвом 

Міністерства.  

151. Організація проведення 

«Гарячої лінії» 

Міністерства 

Управління 

документальн

ого 

забезпечення 

щовів

торка  

Забезпечення проведення 

«Гарячої лінії» 
Виконано 

Забезпечується проведення «Гарячої лінії» 

щовівторка.  

152. Актуалізація системи 

електронного 

документообігу 

Мінінфраструктури  

Управління 

документальн

ого 

забезпечення  

протя

гом 

року 

Удосконалено роботу системи  

електронного документообігу 

Мінінфраструктури 

Виконано. 

Наказом Мінінфраструктури від 22.06.2021 № 332 

«Про введення в дослідну експлуатацію систему 

електронного документообігу» з 23.06.2021 

«Система електронного документообігу АСКОД» 

введена в дослідну експлуатацію. 

З 21.12.2021 «Система електронного 

документообігу АСКОД» введена в експлуатацію. 
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Управління кадрової служби 

 

 

153. Організація проведення 

навчань з підвищення 

кваліфікації державних 

службовців апарату 

Міністерства. 

Здійснення заходів 

щодо виконання 

індивідуальних програм 

підвищення рівня 

професійної 

компетентності 

державних службовців, 

які займають посади 

державної 

служби категорії 

“Б” або “В” в апараті  

Міністерства 

Управління  

кадрової 

служби 

протя

гом 

року 

Здійснено заходи щодо 

забезпечення організації 

проведення навчань з підвищення 

кваліфікації державних 

службовців апарату Міністерства 

та  

виконання індивідуальних 

програм підвищення рівня 

професійної компетентності 

державних службовців, які 

займають посади державної 

служби категорії “Б” або “В” в 

апараті  Міністерства 

 

Виконано. 

Здійснюються відповідні організаційні заходи щодо 

забезпечення участі у навчаннях з підвищення 

кваліфікації державних службовців апарату 

Міністерства та на виконання Індивідуальних 

програм підвищення рівня професійної 

компетентності державних службовців, які 

займають посади державної служби «Б» або «В» в 

апараті Міністерства.  

Зокрема узагальнено потреби у професійному 

навчанні державних службовців, які займають 

посади державної служби категорій «Б» та «В» на 

2021 рік та надано до НАДС листом від 01.02.2021 

№ 1055/10/10-21. 

Міністерством інфраструктури України на лист 

Національної академії державного управління при 

Президентові України та її регіональних інститутах 

державного управління (від 16.02.2021  

№ 01-08-76) були надані пропозиції щодо 

підготовки державних службовців за спеціальністю 

«Публічне управління та адміністрування». 

Управління кадрової роботи постійно інформує 

державних службовців структурних підрозділів про 

початок проведення навчання за загальними 

професійними (сертифікатними), загальними 

короткостроковими програмами, спеціальними 

короткостроковими програмами та іншими 

програмами. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n86
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n86
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n92
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n86
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n86
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За 9 місяців 2021 року державні службовці апарату 

Мінінфраструктури брали участь у навчанні, 

зокрема: 7 членів конкурсної комісії брали участь у 

загальній короткостроковій програмі навчання 

«Порядок проведення конкурсного відбору 

кандидатів на посади фахівців з питань реформ»; 4 

працівника пройшли функціональне навчання 

(підвищення кваліфікації цільового призначення) у 

сфері цивільного захисту в Державній службі 

України з надзвичайних ситуацій; 2 д/с пройшли 

вебінар на тему: «Стратегічне планування» 

проведений НАТО-Україна, МІМ бізнес школою; 1 

д/с пройшов тренінги  за темами:  «ІТ аудит» та 

«Навички ефективної комунікації у внутрішньому 

аудиті» в Міністерстві фінансів України;  

1 д/с пройшов спеціальну короткострокову 

програму на тему: «Державні закупівлі: новації 

аудиту» в Університеті державної фіскальної 

служби України; 2 д/с пройшли тренінг на тему: 

«Вступ до фасилітації та співробітницького 

підходу. Конструктивна робота з конфліктами та 

проблемами у взаємодії» за підтримки ОБСЄ; 5 д/с 

пройшли семінар «Основи кібергігієни для 

представників державних органів» проведений 

CRDFGlobal в Україні; 1 д/с пройшов 5-денне 

навчання на тему: «Міжнародний кодекс з 

управління безпекою» в Морській академії Іспанії 

(дистанційно); 3 д/с пройшли навчання на тему 

«Нарощування потенціалу - Аналіз транспортної 

політики  і генеральний план» за сприяння 

ЄвросоюЗакон України; 1 д/с – пройшов навчання 

на тему: «Форми, методи, організація добування та 
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аналітична обробка розвідувальної інформації 

розвідувальними органами України» в Академії 

зовнішньої розвідки України; 4  д/с пройшли 

загальну короткострокову програму на тему: 

«Гендерний підхід в управлінні людськими 

ресурсами на державній службі»; 91 д/с пройшли 

одноденне навчання за спеціальними 

короткостроковими програмами «Ефективне 

лідерство. Управлінські та психологічні основи 

продуктивного та ефективного управління», 

«Сучасні інформаційні технології», «Публічні 

закупівлі. Процедури закупівель: практика та 

особливості проведення», «Розвиток соціальної 

компетентності та емоційного інтелекту в діловій 

сфері», «Впровадження змін», «Сприйняття змін», 

«Розвиток стресостійкості», «Європейські 

механізми захисту прав людини», «Державна 

реєстрація нормативно-правових актів. Проблемні 

питання при розробленні нормативно-правових 

актів. Систематизація законодавства», «Підготовка 

проєктів документів державної політики. 

Оформлення проєкту концепції державної 

політики», «Управління конфліктами. Стилі 

поведінки в конфліктах», «Розгляд адвокатських 

запитів та доступ адвокатів до інформації. 

Адвокатська практика. Розгляд справ без виклику 

сторін. Процесуальні строки», «Особливості 

представництва інтересів держави в судах України» 

в Інституті права та післядипломної освіти МЮУ; 3 

д/с пройшли навчання в ДННЗПО «Дипломатична 

академія України імені Геннадія Удовенка при 

МЗС». 
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68 д/с підвищили кваліфікацію за загальними 

короткостроковими програмами, 7 – за загальними 

сертифікатними програмами. 

8 слухачів завершили навчання з підвищення 

рівня володіння іноземною мовою (англійською) та 

отримали  відповідні сертифікати.  

169 державних службовців категорії «Б» та «В» за 

період з січня 2021 року по грудень 2021 року 

підвищили кваліфікацію, з них категорія «Б» - 43 

осіб, категорія «В» – 126 осіб.  

154. Методологічне 

забезпечення роботи 

щодо проведення 

оцінювання 

результативності 

службової діяльності 

державних службовців, 

які займають посаду 

державної 

служби категорії 

“Б” або “В” 

Управління  

кадрової 

служби 

протя

гом 

року 

Здійснено заходи щодо 

забезпечення роботи щодо 

проведення оцінювання  

результативності службової 

діяльності державних 

службовців, які займають посаду 

державної служби категорії “Б” 

або “В” 

Виконано. 

Управлінням кадрової роботи надано 

консультаційну та методологічну допомогу при 

особистому зверненні та засобами телефонного 

зв’язку щодо визначення завдань і ключових 

показників результативності, ефективності та якості 

службової діяльності державного службовця, який 

займає посаду державної служби категорії 

«Б» або «В» на поточний рік та завдань і ключових 

показників результативності, ефективності та якості 

службової діяльності державного службовця, 

призначених на посаду і складання індивідуальних 

програм професійного розвитку державним 

службовцям при призначенні та/або переведенні на 

посаду. Постійно проводиться робота з 

новопризначеними та/або переведеними 

державними службовцями щодо своєчасності 

надання завдань і ключових показників  

результативності, ефективності та якості службової 

діяльності державного службовця, який займає 

посаду державної служби категорії «Б» або «В» на 

поточний рік. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n86
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n86
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n92
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Забезпечено методологічну та консультативну 

допомогу щодо проведення оцінювання діяльності 

державних службовців, які займають посади 

державної служби категорій «Б» та «В» в апараті 

Міністерства відповідно до наказу 

Мінінфраструктури від 06.10.2021 № 533. 

155. Організація та 

проведення засідань 

робочих груп з питань 

укладення Галузевих 

угод у галузі морського, 

залізничного 

транспорту та 

поштового зв’язку, 

внесення змін та 

доповнень, здійснення 

контролю та підведення 

підсумків їх виконання 

Управління  

кадрової 

служби 

протя

гом 

року 

Укладено Галузеві угоди у галузі 

морського, залізничного 

транспорту та поштового зв’язку, 

внесення змін та доповнень, 

здійснення контролю та 

підведення підсумків їх 

виконання 

Виконується 

Укладення Галузевих угод у галузі морського, 

залізничного транспорту та поштового зв’язку, 

внесення змін та доповнень, здійснення контролю 

та підведення підсумків їх виконання не 

проводилися. 

156. Перегляд структури, 

штатного розпису 

апарату Міністерства та 

внесення змін до них 

Управління  

кадрової 

служби 

протя

гом 

року 

Забезпечено участь у здійснені в 

межах компетенції базового, 

повторного, періодичного 

відстеження результативності 

регуляторних актів 

Виконано. 

Наказом № 106 від 09.03.2021 року «Про введення в 

дію штатного розпису Міністерства інфраструктури 

України на 2021 рік» введено в дію штатний розпис 

Мінінфраструктури на 2021рік 

Наказом № 107 від 09 березня 2021 року «Про 

введення в дію змін до штатного розпису 

Міністерства інфраструктури України на 2021 рік» 

з 10 березня 2021 року були введені в дію зміни до 

штатного розпису Мінінфраструктури на 2021 рік. 

Також, введено в дію 16.08.2021 

структуру та штатний розпис апарату Міністерства 

інфраструктури України на 2021 рік відповідно до 

наказу Міністерства інфраструктури України від 
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05.08.2021 № 413 «Про введення в дію структури та 

штатного розпису Міністерства інфраструктури 

України на 2021 рік».  

157. Здійснення заходів 

щодо організації 

конкурсного відбору на 

зайняття вакантних 

посад державної 

служби категорії «Б» та 

«В» в апараті 

Міністерства та 

забезпечення 

документального 

оформлення вступу на 

державну службу, її 

проходження та 

припинення 

Управління  

кадрової 

служби 

протя

гом 

року 

Здійснено заходи щодо 

організації конкурсного відбору 

на зайняття вакантних посад 

державної служби категорії «Б» 

та «В» в апараті Міністерства та 

забезпечення її проходження та 

припинення 

Виконано 

Протягом 2021 року на Єдиному порталі вакансій 

державної служби та офіційному вебсайті 

Мінінфраструктури оголошено конкурси на 

зайняття 83 посад державної служби категорій «Б» 

та «В». 

Відповідно до Закону України «Про державну 

службу» та Порядку проведення конкурсу на 

зайняття посад державної служби, затвердженого 

постановою КМУ від 25.03.2016 № 246, забезпечено 

належну роботу конкурсної комісії, проведення всі 

етапів конкурсу та оприлюднення результатів 

конкурсів на Єдиному порталі вакансій державної 

служби. 

Протягом 2021 року  забезпечувалося 

документальне оформлення вступу на державну 

службу, її проходження та припинення. 

  

158. Забезпечення 

проведення конкурсів 

на зайняття посад 

фахівців з питань 

реформ та 

укомплектування 

директоратів  

Управління  

кадрової 

служби 

протя

гом 

року 

Забезпечено проведення 

конкурсів на зайняття посад 

фахівців з питань реформ та 

укомплектування директоратів 

Виконано. 

Упродовж другого кварталу 2021 року на Єдиному 

порталі вакансій державної служби та офіційному 

вебсайті Мінінфраструктури оголошено конкурси 

на зайняття 2 посад фахівців з питань реформ, а 

саме: 

- державного експерта експертної групи з питань 

внутрішніх автомобільних перевезень та 

електричного міського транспорту Директорату 

автомобільного та електричного міського 

транспорту; 
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- керівника експертної групи з безпеки руху та 

перевезень Директорату з безпеки на транспорті. 

Опрацьовано 57 заявок від кандидатів на участь 

у конкурсах. За результатами опрацювання до 

участі у конкурсах допущено 52 кандидата. 

Відповідно до Закону України «Про державну 

службу» та Порядку проведення конкурсу на 

зайняття посад державної служби, затвердженого 

постановою КМУ від 25.03.2016 № 246, забезпечено 

належну роботу конкурсної комісії, проведення всіх 

етапів конкурсу та оприлюднення результатів 

конкурсів на Єдиному порталі вакансій державної 

служби. 

За результатами конкурсів переможців не 

визначено. 

159. Організація роботи з 

проведення конкурсів 

на зайняття посад 

керівників підприємств, 

що належать до сфери 

управління 

Міністерства 

Управління  

кадрової 

служби 

протя

гом 

року 

Здійснено організаційне 

забезпечення проведення 

конкурсів на зайняття посад 

керівників підприємств,  що 

належать до сфери управління 

Міністерства 

Виконано. 

У серпні та жовтні місяці поточного року 

оголошено 4  конкурси на зайняття посад керівників 

підприємств, що належать до сфери управління 

Міністерства інфраструктури України. 

Визначено 4 переможців конкурсного відбору 

зайняття посад керівників підприємств. В жовтні 

місяці оголошено два конкурсні відбори на посади 

керівників особливо важливих для економіки 

підприємств 

160. Формування особових 

справ державних 

службовців апарату 

Міністерства та 

керівників підприємств, 

що належать до сфери 

Управління 

кадрової 

служби 

протя

гом 

року 

Забезпечено формування 

особових справ державних 

службовців апарату Міністерства 

та керівників підприємств, що 

належать до сфери управління 

Міністерства 

Виконано. 

Забезпечується формування особових справ 

державних службовців апарату Міністерства та 

керівників підприємств, що належать до сфери 

управління Міністерства. 
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управління 

Міністерства 

 

Управління бухгалтерського обліку та бюджетного регулювання 

 

 

161. Сплата членських 

внесків України до 

Міжурядової комісії 

ТРАСЕКА 

Управління 

бухгалтерсько

го обліку та 

бюджетного 

регулювання 

протя

гом 

року 

Забезпечено сплату членських 

внесків України до Міжурядової 

комісії ТРАСЕКА 

Виконано. 

Наказ Мінінфраструктури «Про сплату членських 

внесків України до Міжурядової комісії ТРАСЕКА» 

від 26.02.2021 № 85. 

162. Забезпечення 

здійснення видатків 

виключно в межах 

бюджетних асигнувань, 

затверджених 

кошторисом видатків на 

поточний бюджетний 

рік  

Управління 

бухгалтерсько

го обліку та 

бюджетного 

регулювання 

пості

йно 

Забезпечено здійснення видатків 

виключно в межах бюджетних 

асигнувань, затверджених 

кошторисом видатків на 

поточний бюджетний рік 

Виконано. 

Проведення видатків здійснюється виключно в 

межах бюджетних асигнувань, з урахуванням 

затвердженого кошторису видатків на поточний 

бюджетний рік. 

163. Внесення змін до 

кошторису та 

помісячного плану 

асигнувань загального 

фонду Державного 

бюджету (за 

необхідністю) 

Управління 

бухгалтерсько

го обліку та 

бюджетного 

регулювання 

протя

гом 

року  

Забезпечено внесення змін до 

кошторису та помісячного плану 

асигнувань загального та 

спеціального фонду Державного 

бюджету 

Виконано. 

Внесені зміни до розпису державного бюджету на 

2021 рік за бюджетною програмою: 

КПКВК 3101010 «Загальне керівництво та 

управління у сфері інфраструктури» (довідка МФУ 

від 11.02.2021 № 13/17 та 17/17). 

КПКВК 3101210 «Забезпечення експлуатаційно-

безпечного стану судноплавних шлюзів» (довідка 

МФУ від 18.05.2021 № 237).  

КПКВК 3107030 «Проєктування та будівництво 

аеродрому міжнародного аеропорту 

«Дніпропетровськ» (довідка МФУ від 18.05.2021 № 

238). 
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КПКВК 3101620 «Модернізація української 

залізниці» (довідка МФУ від 27.05.2021 № 237, 

284). 

КПКВК 3101170 «Будівництво залізнично-

автомобільного мостового переходу через р. Дніпро 

у м. Києві (з підходами) на залізничній дільниці 

Київ-Московський - Дарниця» (довідка МФУ від 

27.05.2021 № 261, 308). 

КПКВК 3101700 «Надання гуманітарної допомоги 

Республіці Індія» (довідка МФУ від 28.05.2021 

№ 275/2, 327/2). 

КПКВК 3101270 «Оновлення рухомого складу для 

перевезення пасажирів та модернізація залізничної 

інфраструктури для розвитку пасажирських 

перевезень» (довідка ГРК від 14.07.2021 № 8, 9). 

КПКВК 3107010 «Організаційне забезпечення 

реалізації інфраструктурних проєктів» (довідка 

МФУ від 14.07.2021 № 412, 442).  

КПКВК 3101610 «Розвиток міського пасажирського 

транспорту в містах України» (довідка МФУ від 

22.07.2021 № 465/5, 490/5).  

КПКВК 3101620 «Модернізація української 

залізниці» (довідка МФУ від 22.07.2021 № 465/4, 

490/4). 

КПКВК 3101630 «Безпека руху в містах України» 

(довідка МФУ від 22.07.2021 № 465/3, 490/3). 

КПКВК 3107280 «Фінансове забезпечення заходів 

із забезпечення безпеки дорожнього руху 

відповідно до державних програм» (довідка МФУ 

від 26.07.2021 № 473, 497). 
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КПКВК 3101010 «Загальне керівництво та 

управління у сфері інфраструктури» (довідка МФУ 

від 11.08.2021 № 523, 542). 

КПКВК 3107010 «Організаційне забезпечення 

реалізації інфраструктурних проєктів» (довідка 

МФУ від 11.08.2021 № 524, 543).  

КПКВК 3109010 «Здійснення державного контролю 

з питань безпеки на транспорті» (довідка МФУ від 

11.08.2021 № 525, 544). 

КПКВК 3101210 «Забезпечення експлуатаційно-

безпечного стану судноплавних шлюзів» (довідка 

МФУ від 11.08.2021 № 518, 537). 

КПКВК 3108090 «Розрахунки за борги перед 

авіакомпаніями за перевезення громадян під час 

карантину та в період запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби  COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (довідка 

МФУ від 11.08.2021 № 517, 536). 

КПКВК 3101290 «Фінансове забезпечення заходів з 

розвитку аеропортної інфраструктури» (довідка 

МФУ від 14.09.2021 № 592). 

КПКВК 3101230 «Здійснення заходів щодо 

підтримки впровадження транспортної стратегії 

України» (довідка МФУ від 21.09.2021 № 618/1, 

639/1). 

КПКВК 3101700 «Надання гуманітарної допомоги 

Республіці Індія» (довідка МФУ від 21.09.2021 

№ 618/1, 639/1). 

164. Забезпечення, в межах 

кошторисних 

Управління 

бухгалтерсько

пості

йно 

Забезпечено здійснення оплати 

відповідно до наданих актів 
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призначень, виконання 

зобов’язань за 

договорами оренди, 

оплата за придбані 

товарно-матеріальні 

цінності, комунальні 

послуги, телефонний 

зв'язок тощо 

го обліку та 

бюджетного 

регулювання 

виконаних робіт (послуг) та 

видаткових накладних 
Виконано. 

Відповідно до вимог наказу Мінінфраструктури 

від 26.09.2017 № 324 «Питання організації роботи в 

апараті Міністерства інфраструктури України з 

питань укладання цивільно-правових договорів» 

Управління, в межах компетенції, забезпечує 

укладання та реєстрацію цивільно-правових 

договорів апарату Мінінфраструктури в межах 

кошторисних призначень. 

165. Здійснення контролю за 

договірною роботою 

апарату Міністерства в 

частині її відповідності 

асигнуванням, 

затвердженим 

кошторисом  

Управління 

бухгалтерсько

го обліку та 

бюджетного 

регулювання 

пості

йно 

Забезпечено здійснення 

контролю за договірною роботою 

апарату Міністерства в частині її 

відповідності асигнуванням, 

затвердженим кошторисом 

Виконано. 

Відповідно до вимог наказу Мінінфраструктури 

від 26.09.2017 № 324 «Питання організації роботи в 

апараті Міністерства інфраструктури України з 

питань укладання цивільно-правових договорів» 

Управління, здійснює заходи щодо своєчасної та 

повної оплати відповідно до умов договору. 

166. Складання та подання в 

установлені строки до 

Державної 

казначейської служби 

України фінансової та 

бюджетної звітності 

Мінінфраструктури 

Управління 

бухгалтерсько

го обліку та 

бюджетного 

регулювання 

щокв

артал

ьно 

Забезпечено складання та 

подання звітності в установлені 

строки 

Виконано. 

Звітність подається в установлені строки. 

167. Складення та подання 

до Міністерства 

фінансів проєктів 

зведених кошторисів по 

загальному та 

спеціальному фонду за 

КПКВК 3100000 

«Міністерство 

Управління 

бухгалтерсько

го обліку та 

бюджетного 

регулювання 

І 

кварт

ал 

Подано Міністерству фінансів 

України проєкти зведених 

кошторисів за КПКВК3100000 

«Міністерство інфраструктури 

України» відповідно до 

Методичних вказівок та 

роз'яснень для головних 

розпорядників бюджетних коштів 

щодо складання розпису 

Виконано. 

Листом Мінінфраструктури від 24.12.2020                              

№ 4447/17/14-20 Міністерству фінансів України 

надано проєкти зведених кошторисів за 

КПКВК3100000 «Міністерство інфраструктури 

України» відповідно до Методичних вказівок та 

роз'яснень для головних розпорядників бюджетних 

коштів щодо складання розпису Державного 

бюджету України на відповідний рік. 
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інфраструктури 

України» 

Державного бюджету України на 

відповідний рік  

168. Підготовка проєктів 

наказів «Про 

затвердження паспортів 

бюджетних програм» та 

проєктів паспортів 

бюджетних програм на 

календарний рік. У разі 

необхідності внесення 

змін до наказів та 

паспортів бюджетних 

програм 

Управління 

бухгалтерсько

го обліку та 

бюджетного 

регулювання 

січен

ь – 

люти

й 

2021 

та 

протя

гом 

року  

Складено паспорт бюджетної 

програми на відповідний рік, 

який затверджено наказом 

Мініфраструктури 

Виконано. 

Видано накази Мінінфраструктури: 

- № 71 від 17.02.2021 «Про затвердження паспорта 

бюджетної програми на 2021 рік за КПКВК 

3101010» (Загальне керівництво та управління у 

сфері інфраструктури);  

- № 439 від 26.08.2021 « Про внесення змін до 

паспорта бюджетної програми на 2021 рік за 

КПКВК 3101010» (Загальне керівництво та 

управління у сфері інфраструктури) 

- № 60 від 16.02.2021 «Про затвердження паспорта 

бюджетної програми на 2021 рік за КПКВК 

3101210» (Забезпечення експлуатаційно - 

безпечного стану судноплавних шлюзів); 

- № 498 від 17.09.2021 «Про внесення змін до 

паспорта бюджетної програми на 2021 рік за 

КПКВК 3101210» (Забезпечення експлуатаційно - 

безпечного стану судноплавних шлюзів); 

- № 366 від 09.07.2021 «Про затвердження паспорта 

бюджетної програми на 2021 рік за КПКВК 

3101270» (Оновлення рухомого складу для 

перевезення пасажирів та модернізація залізничної 

інфраструктури для розвитку пасажирських 

перевезень); 

- № 383 від 20.07.2021 «Про затвердження паспорта 

бюджетної програми на 2021 рік за КПКВК 

3101290» (Фінансове забезпечення заходів з 

розвитку аеропортної інфраструктури); 

- № 250 від 11.05.2021 «Про затвердження паспорта 

бюджетної програми на 2021 рік за КПКВК 
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3101300» (Проєктування та виконання робіт з 

відновлення залізничної колії європейського зразка 

шириною 1435 мм від станції Чоп до станції 

Ужгород з доведенням до перону залізничного 

вокзалу Ужгород); 

- № 56 від 15.02.2021 «Про затвердження паспорта 

бюджетної програми на 2021 рік за КПКВК 

3101610» (Розвиток міського пасажирського 

транспорту в містах України); 

- № 495 від 17.09.2021 «про внесення змін до 

паспорту бюджетної програми на 2021 рік за 

КПКВК 3101610 ((Розвиток міського 

пасажирського транспорту в містах України); 

- № 70 від 17.02.2021 «Про затвердження паспорта 

бюджетної програми на 2021 рік за КПКВК 

3101620» (Модернізація Української залізниці); 

- № 362 від 07.07.2021 «Про внесення змін до 

паспорта бюджетної програми на 2021 рік за 

КПКВК 3101620» (Модернізація Української 

залізниці); 

- № 426 від 17.08.2021 « Про внесення змін до 

паспорта бюджетної програми на 2021 рік за 

КПКВК 3101620 (Модернізація Української 

залізниці); 

- № 61  від 16.02.2021 «Про затвердження паспорта 

бюджетної програми на 2021 рік за КПКВК 

3101630» (Безпека дорожнього руху в містах 

України); 

- № 62 від 16.02.2021 «Про затвердження паспорта 

бюджетної програми на 2021 рік за КПКВК 

3103010» (Керівництво та управління у сферах 

морського та річкового транспорту); 
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- № 65 від 16.02.2021 «Про затвердження паспорта 

бюджетної програми на 2021 рік за КПКВК 

3107010» (Організаційне забезпечення реалізації 

інфраструктурних проєктів); 

- № 445 від 27.08.2021 «Про внесення змін до 

паспорта бюджетної програми на 2021 рік за 

КПКВК 3107010» (Організаційне забезпечення 

реалізації інфраструктурних проєктів); 

- № 213 від 14.04.2021 «Про затвердження паспорта 

бюджетної програми на 2021 рік за КПКВК 

3107030» (Будівництво та реконструкція аеродрому 

Міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ»); 

- № 64 від 16.02.2021 «Про затвердження паспорта 

бюджетної програми на 2021 рік за КПКВК 

3108010» (Керівництво та управління у сфері 

авіаційного транспорту); 

- № 63 від 16.02.2021 «Про затвердження паспорта 

бюджетної програми на 2021 рік за КПКВК 

3109010» (Здійснення державного контролю з 

питань безпеки на транспорті); 

- № 474 від 06.09.2021 «Про внесення змін до 

паспорта бюджетної програми на 2021 рік за 

КПКВК 3109010» (Здійснення державного 

контролю з питань безпеки на транспорті); 

- № 451 від 31.08.2021 «Про затвердження паспорта 

бюджетної програми на 2021 рік за КПКВК 

3107280» (Фінансове забезпечення заходів із 

забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно 

до державних програм)/ 
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169. Складення та подання 

до Міністерства 

фінансів України звітів 

про виконання 

паспортів бюджетних 

програм за відповідний 

рік за КПКВК 3100000 

«Міністерство 

інфраструктури 

України» 

Управління 

бухгалтерсько

го обліку та 

бюджетного 

регулювання 

І 

кварт

ал  

Узагальнено та подано до 

Міністерства фінансів України 

звіти про виконання паспортів 

бюджетних програм за 

відповідний рік за КПКВК 

3100000 «Міністерство 

інфраструктури України» 

Виконано. 

Листом Мінінфраструктури від 12.02.2021 № 

441/17/14-21 узагальнено та подано до Міністерства 

фінансів України звіти про виконання паспортів 

бюджетних програм за відповідний рік за КПКВК 

3100000 «Міністерство інфраструктури України» 

170. Складення та подання 

до Міністерства 

фінансів бюджетних 

запитів на 2022-2024 

роки за загальним та 

спеціальним фондом за 

КПКВК 3100000 

«Міністерство 

інфраструктури 

України» 

Управління 

бухгалтерсько

го обліку та 

бюджетного 

регулювання 

ІІІ 

кварт

ал 

Узагальнено та подано до 

Міністерства фінансів України 

бюджетні запити на 2022 – 2024 

роки за КПКВК3100000 

«Міністерство інфраструктури 

України» 

Виконано. 

Листом Мінінфраструктури від 13.08.2021                                        

№ 10568/17/10-21 та листом Мінінфраструктури від 

20.09.2021 № 3542/17/14-21 узагальнено та подано 

до Міністерства фінансів України бюджетні запити 

на 2022 – 2024 роки за КПКВК3100000 

«Міністерство інфраструктури України». 

171. Узагальнення 

бюджетних пропозицій 

та формування на 

підставі пропозицій 

відповідальних 

виконавців бюджетних 

програм додаткової 

потреби у бюджетному 

фінансуванні 

Управління 

бухгалтерсько

го обліку та 

бюджетного 

регулювання 

ІІІ 

кварт

ал 

Узагальнено бюджетні 

пропозиції та сформовано на 

підставі пропозицій 

відповідальних виконавців 

бюджетних програм додаткову 

потребу у бюджетному 

фінансуванні та подано їх до 

Міністерства фінансів України 

 

 

 

 

Виконано. 

Листами Мінінфраструктури: 

від 13.08.2021 № 10568/17/10-21, від 20.08.2021                        

№ 3105/14/14-21, від 28.08.2021 № 3185/17/14-21, 

від 31.08.2021, №3217/17/14-21, від 09.09.2021                                 

№ 1183/17/10-21, від 14.09.2021 № 3417/17/14-21, 

від 20.09.2021 № 3542/17/14-21 узагальнено 

бюджетні пропозиції та сформовано на підставі 

пропозицій відповідальних виконавців бюджетних 

програм додаткову потребу у бюджетному 

фінансуванні та подано їх до Міністерства фінансів 

України 
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Управління внутрішнього аудиту та контролю 

 

172. Організація та 

здійснення 

внутрішнього аудиту 

об’єктів внутрішнього 

аудиту 

Управління 

внутрішнього 

аудиту та 

контролю 

пості

йно 

Забезпечено здійснення планових 

та позапланових внутрішніх 

аудитів 

Виконано. 

Відповідно до наказу Мінінфраструктури від 

25.09.2020 № 82-Г здійснено плановий внутрішній 

аудит діяльності державного підприємства 

«Міжнародний аеропорт «Бориспіль», здійснено 

обов’язкові процедури з реалізації внутрішнього 

аудиту, доповідною запискою проінформовано 

Міністра інфраструктури України про результати 

вищезазначеного аудиту  

 

Згідно з наказом Мінінфраструктури від 05.11.2020 

№ 97-Г здійснено плановий внутрішній аудит 

діяльності державного підприємства 

«Маріупольський морський торговельний порт», 

здійснено обов’язкові процедури з реалізації 

внутрішнього аудиту, доповідною запискою 

проінформовано Міністра інфраструктури України 

про результати вищезазначеного аудиту та 

надіслано аудиторський звіт вищезазначеного 

підприємства до Національної поліції України. 

 

Згідно з наказом Мінінфраструктури від 05.11.2020 

№ 98-Г завершено здійснення планового 

внутрішнього аудиту діяльності ДП «Адміністрація 

морських портів України» (філія Дельта-лоцман). 

Здійснено обов’язкові процедури з реалізації 

внутрішнього аудиту, доповідною запискою 
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проінформовано Міністра інфраструктури України  

про результати вищезазначеного аудиту. 

 

Відповідно до наказу Мінінфраструктури від 

23.11.2020 107-Г здійснено позаплановий 

внутрішній аудит діяльності державного 

підприємства «Ренійський морський торговельний 

порт», здійснено обов’язкові процедури з реалізації 

внутрішнього аудиту, доповідною запискою 

проінформовано Міністра інфраструктури України 

про результати вищезазначеного аудиту та 

надіслано аудиторський звіт вищезазначеного 

підприємства до Національної поліції України. 

 

Згідно з наказом Мінінфраструктури від 21.04.2021 

№ 25-Г здійснено позаплановий внутрішній аудит 

діяльності ДП «Херсонський морський 

торговельний порт», здійснено обов’язкові 

процедури з реалізації внутрішнього аудиту, 

доповідною запискою проінформовано Міністра 

інфраструктури України про результати 

вищезазначеного аудиту. 

 

Згідно з наказом Мінінфраструктури від 27.11.2020 

№ 109-Г здійснено плановий внутрішній аудит 

діяльності державного підприємства 

обслуговування повітряного руху України, 

здійснено обов’язкові процедури з реалізації 

внутрішнього аудиту, доповідною запискою 

проінформовано Міністра інфраструктури України 

про результати вищезазначеного аудиту та 
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надіслано аудиторський звіт вищенаведеного 

підприємства до Національної поліції України. 

 

Згідно з наказом Мінінфраструктури від 02.12.2020 

№ 110-Г здійснено плановий внутрішній аудит 

діяльності Маріупольської філії державного 

підприємства «Адміністрація морських портів 

України», здійснено обов’язкові процедури з 

реалізації внутрішнього аудиту, доповідною 

запискою проінформовано Міністра 

інфраструктури України про результати 

вищезазначеного аудиту та надіслано аудиторський 

звіт вищенаведеного підприємства до Національної 

поліції України. 

 

Згідно з наказом Мінінфраструктури від 25.02.2021 

№ 4-Г здійснено плановий внутрішній аудит 

діяльності Одеської філії державного підприємства 

«Адміністрація морських портів України», 

здійснено обов’язкові процедури з реалізації цього 

внутрішнього аудиту. 

 

Згідно з наказом Мінінфраструктури від 16.03.2021 

№ 10-Г здійснено плановий внутрішній аудит 

ефективності планування і виконання бюджетної 

програми за КПКВК 3103010 «Керівництво та 

управління у сферах морського та річкового 

транспорту», завершено обов’язкові процедури з 

реалізації цього внутрішнього аудиту, підписано 

відповідний аудиторський звіт і  доповідною 

запискою проінформовано Міністра 

інфраструктури України. 
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Згідно з наказом Мінінфраструктури від 16.03.2021 

№ 11-Г здійснено плановий внутрішній аудит 

діяльності Миколаївської філії державного 

підприємства «Адміністрація морських портів 

України», завершено формування його результатів, 

проєкт аудиторського звіту передано на 

ознайомлення посадовій особі, відповідальній за 

діяльність вказаного підприємства, проведено його 

обговорення, підписано звіт з коментарями. 

 

Згідно з наказом Мінінфраструктури від 25.03.2021 

№ 13-Г здійснено плановий внутрішній аудит 

діяльності державного підприємства «Бердянський 

морський торговельний порт», здійснено 

обов’язкові процедури з реалізації цього 

внутрішнього аудиту. 

 

Згідно з наказом Мінінфраструктури від 19.04.2021 

№ 20-Г здійснено плановий внутрішній аудит 

діяльності Державного навчально-виробничого 

закладу авіаційного профілю «Запорізький центр 

льотної підготовки ім. Маршала авіації О.І. 

Покришкіна» здійснено обов’язкові процедури з 

реалізації цього внутрішнього аудиту та триває 

підготовка до звітування про його  результати 

Міністру. 

 

Згідно з наказом Мінінфраструктури від 21.04.2021 

№ 26-Г здійснено плановий внутрішній аудит 

завдань та функцій, покладених на структурний 

підрозділ апарату Мінінфраструктури, 

відповідальний за формування та реалізацію 
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державної політики у сфері цифрової 

інфраструктури, проведено документування його 

результатів, підписано відповідний аудиторський 

звіт та відповідною доповідною запискою 

проінформовано про результати цього аудиту 

Міністра інфраструктури України. 

 

Згідно з наказом Мінінфраструктури від 18.11.2020 

№ 792 (зі змінами) завершено позаплановий 

внутрішній аудит діяльності державного 

підприємства «Морський торговельний порт 

«Чорноморськ», відповідний проєкт аудиторського 

звіту передано посадовій особі підприємства, 

відповідальній за його діяльність. 

 

Згідно з наказом Мінінфраструктури від 16.01.2021 

№ 28-Г (зі змінами) завершено позаплановий 

внутрішній аудит діяльності державного 

підприємства «Одеський морський торговельний 

порт» завершено формування його результатів, 

відповідний проєкт аудиторського звіту передано 

посадовій особі підприємства, відповідальній за 

його діяльність. 

 

Згідно з наказом Мінінфраструктури від 01.07.2021 

№ 37-Г здійснено плановий внутрішній аудит 

ефективності планування і виконання бюджетної 

програми за КПКВК 3107030 «Проєктування та 

будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту 

«Дніпропетровськ», завершено документування 

його результатів, проведено обговорення 
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відповідного проєкту аудиторського звіту  та триває 

внесення коректив до нього. 

Згідно з наказом Мінінфраструктури від 07.07.2021 

№ 40-Г триває здійснення планового внутрішнього 

аудиту державного підприємства «Миколаївський 

морський торговельний порт». 

 

Згідно з наказом Мінінфраструктури від 21.07.2021 

№ 45-Г здійснено плановий внутрішній аудит 

завдань та функцій, покладених на структурний 

підрозділ апарату Мінінфраструктури, 

відповідальний за формування та реалізацію 

державної політики у сфері морського та річкового 

транспорту, навігаційно-гідрографічного 

забезпечення судноплавства, торговельного 

мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних 

шляхах України, завершено документування його 

результатів, проведено обговорення відповідного 

проєкту аудиторського звіту  та триває внесення 

коректив до нього. 

 

Згідно з наказом Мінінфраструктури  

від 23.07.2021 № 46-Г розпочато здійснення 

планового внутрішнього аудиту діяльності 

Українського державного підприємства по 

обслуговуванню іноземних та вітчизняних 

автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс» 

(філія «Укрінтеравтосервіс-Одеса»). З метою 

забезпечення здійснення планового внутрішнього 

аудиту діяльності Філії з урахуванням вимог 

нормативно-правових актів, керівництву УДП 

«Укрінтеравтосервіс» доручено вжити ефективних 
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заходів відновлення програмного забезпечення з 

бухгалтерського обліку Філії та про результати 

поінформувати Мінінфраструктури. 

 

Згідно з наказом Мінінфраструктури від 11.08.2021 

№ 54-Г триває здійснення позапланового 

внутрішнього аудиту ІТ-інфраструктури Інспекції з 

питань підготовки та дипломування моряків. 

 

Згідно з наказом Мінінфраструктури від 28.10.2021 

№ 89-Г розпочато здійснення позапланового 

внутрішнього аудиту діяльності приватного 

акціонерного товариства «Українське Дунайське 

пароплавство» з окремих питань (на окремих 

етапах). За результатами планування аудиторського 

завдання підготовлено Програму здійснення 

внутрішнього аудиту. 

173. Забезпечення 

інформування про 

результати діяльності 

Управління 

внутрішнього аудиту 

Міністерства фінансів 

України 

 

 

 

 

 

 

 

Управління 

внутрішнього 

аудиту та 

контролю 

люти

й  

Забезпечено підготовку та 

направлення звіту про результати 

діяльності Управління 

внутрішнього аудиту до 

Міністерства фінансів України 

Виконано. 

Звіт про результати діяльності Управління 

внутрішнього аудиту Мінінфраструктури за 2020 

рік направлено листом від 29.01.2021 № 273/14/14-

21 до Міністерства фінансів України. 

траве

нь 

Забезпечено надання Міністру 

інфраструктури України звіту про 

результати діяльності Управління 

внутрішнього аудиту 

Доповідною запискою від 27.05.2020 № 885/14/18-

21 надано Міністру інфраструктури України О. 

Кубракову звіт про результати діяльності 

Управління внутрішнього аудиту за 2020 рік. 
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_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

174. Розроблення та 

затвердження Програми 

забезпечення та 

підвищення якості 

внутрішнього аудиту 

Міністерства 

інфраструктури 

України на 2021 рік 

Управління 

внутрішнього 

аудиту та 

контролю 

квіте

нь 

Затверджено Програму 

забезпечення та підвищення 

якості внутрішнього аудиту 

Міністерства інфраструктури 

України на 2021 рік 

Виконано. 

Розроблено та затверджено Програму забезпечення 

та підвищення якості внутрішнього аудиту 

Міністерства інфраструктури України на 2021 рік. 

175. Проведення 

моніторингу стану 

виконання 

аудиторських 

рекомендацій за  

результатами 

здійснених внутрішніх 

аудитів 

Управління 

внутрішнього 

аудиту та 

контролю 

пості

йно 

Опрацьовано та узагальнено 

інформацію відповідальних за 

діяльність осіб про результати 

реалізації аудиторських 

рекомендацій 

Виконано. 

Проводиться моніторинг щодо стану виконання 

(врахування) аудиторських рекомендацій за  

результатами здійснених внутрішніх аудитів. 


