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Звіт за результатами громадського обговорення проекту Плану заходів на 2019 – 2021 роки з реалізації 

Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року (далі – проект Плану заходів) 
 

Існуюча редакція Ініціатор внесення 

змін 

Пропозиції щодо 

внесення змін 

Оновлена редакція Висновки, 

обґрунтування 

Пріоритет 1. Конкурентоспроможна та ефективна транспортна система 

1.1.2 Публікація 

результатів аналізу 

статистичних даних: 

показників розвитку та 

оцінки ризиків 

Асоціація 

Велосипедистів 

Києва 

графу «Найменування 

заходу» викласти в 

редакції: «Публікація 

сирих статистичних даних 

показників розвитку та 

оцінки ризиків» 

графа «Найменування 

заходу» викладено в 

редакції: «Публікація 

оперативних 

статистичних даних 

показників розвитку та 

оцінки ризиків». 

ВРАХОВАНО 

ЧАСТКОВО в частині 

термінології  

 

5.5.1 створення «Реєстру 

міжнародних, міжміських 

і приміських автобусних 

маршрутів загального 

користування» 

Асоціація 

Велосипедистів 

Києва 

графу «Найменування 

заходу» викласти в 

редакції: «Створення 

«Реєстру міжнародних, 

міжміських і приміських 

автобусних маршрутів 

загального користування» 

українською та 

англійською мовами» 

 НЕ ВРАХОВАНО 
На першому етапі Реєстр 

міжнародних, міжміських і 

приміських автобусних 

маршрутів загального 

користування буде вестись 

українською мовою. 

9.3 Введення 

європейських стандартів 

проектування, 

розроблення та 

обслуговування 

автомобільних доріг, 

підвищення рівня якості 

автодорожнього покриття 

та обґрунтованість вибору 

його типу, зокрема 

шляхом поступового 

відновлення 

експлуатаційних 

Асоціація 

Велосипедистів 

Києва 

графу «Найменування 

завдання» викласти в 

редакції» «Введення 

європейських стандартів 

проектування, розроблення 

та обслуговування 

автомобільних доріг, 

підвищення рівня якості 

автодорожнього покриття 

та обґрунтованість вибору 

його типу, зокрема шляхом 

поступового відновлення 

експлуатаційних 

характеристик дорожньої 

- НЕ ВРАХОВАНО 

Зазначене завдання 

відповідає тексту 

Національної транспортної 

стратегії України на період 

до 2030 року затвердженої 

розпорядженням Кабінету 

Міністрів України 

від 30.05.2018 № 430-р  
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характеристик дорожньої 

мережі 

мережі, ставлячи за мету 

підвищення безпеки та 

визначивши найвищим 

пріоритетом спрямування 

інфраструктури для 

уникнення небезпечних 

ситуацій і збереження 

людського життя і 

здоров’я»  

9.4 Покращення якості та 

довговічності 

автомобільних доріг 

шляхом залучення 

незалежних експертів 

консультантів з етапу 

проектування до 

практичної реалізації 

проектів будівництва 

Асоціація 

Велосипедистів 

Києва 

графу «Найменування 

завдання» викласти в 

редакції: «Покращення 

якості та довговічності 

автомобільних доріг 

шляхом залучення 

незалежних експертів 

консультантів з етапу 

проектування до 

практичної реалізації 

проектів будівництва та 

залучення для обговорення 

питань безпеки 

представників населених 

пунктів через які 

проходить дорога». 

- НЕ ВРАХОВАНО 

Зазначене завдання 

відповідає тексту 

Національної транспортної 

стратегії України на період 

до 2030 року затвердженої 

розпорядженням Кабінету 

Міністрів України 

від 30.05.2018 № 430-р  

 

9.5 Збільшення частки 

автомобільних доріг 

загального користування з 

твердим покриттям 

Асоціація 

Велосипедистів 

Києва 

графу «Найменування 

завдання» викласти в 

редакції: «Збільшення 

частки автомобільних 

доріг загального 

користування з твердим 

покриттям та 

забезпеченням безпечних 

умов для пересування 

велосипедом (велодоріжок 

та інших способів 

- НЕ ВРАХОВАНО 

Зазначене завдання 

відповідає тексту 

Національної транспортної 

стратегії України на період 

до 2030 року затвердженої 

розпорядженням Кабінету 

Міністрів України 

від 30.05.2018 № 430-р  
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організації руху 

велосипедистів)» 

16.3.1 Аналіз кращих 

європейських практик 

застосування 

тарифоутворення у сфері 

перевезень пасажирів 

автомобільним та міським 

електротранспортом, за 

результатами якого внести 

відповідні  зміни до 

законодавства 

Асоціація 

Велосипедистів 

Києва 

графу «Найменування 

заходу» викласти в 

редакції: «Аналіз кращих 

європейських практик 

застосування 

тарифоутворення у сфері 

перевезень пасажирів 

автомобільним та міським 

електротранспортом, за 

результатами якого внести 

відповідні зміни до 

законодавства. Дослідити 

питання тарифів на 

ланцюги мультимодальних 

міських перевезень – 

зростання ціни проїзду при 

перевезенні пасажиром 

велосипеда». 

графу «Найменування 

заходу» викладено в 

редакції: «Аналіз кращих 

європейських практик 

застосування 

тарифоутворення у сфері 

перевезень пасажирів 

автомобільним та 

міським 

електротранспортом, за 

результатами якого 

внести відповідні зміни 

до законодавства. 

Дослідити питання 

тарифів на ланцюги 

мультимодальних 

міських перевезень – 

зростання ціни проїзду 

при перевезенні 

пасажиром велосипеда». 

ВРАХОВАНО 

 

Розділ 1 п.п. 8.6, 11.3, 14.4, 

14.4.5, 16.5.1 і 16.5.3 та 

Розділ 2 п.п. 3.2, 7.2, 19.3, 

19.5 

Громадська спілка 

«За відродження 

річки Дніпро, як 

головної 

транспортної 

артерії України» 

Пропонується пункти 

Розділу 1 п.п. 8.6, 11.3, 

14.4, 14.4.5, 16.5.1 і 16.5.3 

та Розділу 2 п.п. 3.2, 7.2, 

19.3, 19.5 строк виконання 

2019 

- НЕ ВРАХОВАНО 

Строки реалізації завдань 

мають бути реальними та 

своєчасними. Реалізація 

вказаних завдань не є 

надтерміновою. 

8.2.1 Проведення аналізу 

для розробки Програми 

розвитку 

мультимодальних 

перевезень щодо: 

- визначення 

мультимодальних вузлів, 

терміналів та сполучень; 

Громадська спілка 

«За відродження 

річки Дніпро, як 

головної 

транспортної 

артерії України» 

Зазначається, що пункт 

8.2.1 є некоректним через 

відсутність закону по 

мультимодальні 

перевезення  

 НЕ ВРАХОВАНО 

Проект Закону України 

«Про мультимодальні 

перевезення» знаходиться 

на фінальній стадії 

погодження з 

центральними органами 

виконавчої влади. 
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- визначення базової 

мережі для планування 

мультимодальних 

перевезень, логістичних 

кластерів, базових 

логістичних центрів, 

спеціалізованих 

перевантажувальних 

комплексів; 

- пріоритизації 

стратегічних об’єктів; 

- необхідності 

розроблення правової 

основи для забезпечення 

мультимодальних 

операцій; 

- створення умов для 

бізнесу щодо діяльності 

логістичних сервісів. 

Розробка програми 

розвитку пріоритетних 

маршрутів 

мультимодальних 

перевезень не повязана з 

прийняттям 

законопроекту. 

8.2.2 Забезпечення 

гарантованих глибин в 

акваторіях морських 

портів та на р. Дніпро і р. 

Прип’ять з метою 

розвитку судноплавства, в 

т.ч. внутрішніми водними 

шляхами, та можливості 

переорієнтації  частини 

вантажопотоку з 

автомобільного та 

залізничного на водний 

Громадська спілка 

«За відродження 

річки Дніпро, як 

головної 

транспортної 

артерії України» 

Зазначається, що 

обов’язковим є вказання 

конкретних цифр глибин 

на річках Дніпро (3,65), 

Прип’ять і П. Буг  

Викладено в редакції: 

«Забезпечення 

гарантованих глибин в 

акваторіях морських 

портів та на р. Дніпро 

(3,65м) з метою розвитку 

судноплавства, в т.ч. 

внутрішніми водними 

шляхами, та можливості 

переорієнтації  частини 

вантажопотоку з 

автомобільного та 

залізничного на водний» 

ВРАХОВАНО 

ЧАСТКОВО не враховано 

р. П. Буг 

На цей час днопоглиблення 

на р. Прип’ять планується з 

доведенням глибин до 1,5 

м. Крім того перед 

проведенням 

днопоглиблювальних робіт 

необхідно здійснити 

оцінку впливу на довкілля 

та отримати рішення про 

провадження планованої 

діяльності 

днопоглиблювальних робіт 

на р. Прип’ять. Розгляд 

питання подальшого 

днопоглиблення можливий 
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лише після виконання 

першочергових завдань. 

8.6.2 Проведення 

інформаційних заходів для 

переорієнтації 

автомобільних ватажних 

перевезень на залізничний 

та внутрішній водний 

транспорт 

Громадська спілка 

«За відродження 

річки Дніпро, як 

головної 

транспортної 

артерії України» 

Зазначено, що пункт 8.6.2 є 

некоректним з огляду на те, 

що Методику нарахування 

портових зборів має 

затверджувати Нацкомісія 

(закон про морпорти). Та 

вказано на доцільність 

подання до Верховної Ради 

України законопроекту про 

Нацкомісію з транспорту.  

 НЕ ВРАХОВАНО 

Національна комісія, що 

здійснює державне 

регулювання у сфері 

транспорту, на цей час не 

створена. Її функції в 

межах компетенції 

виконує 

Мінінфраструктури. 

8.6.3 Вжиття 

організаційно-правових 

заходів з підвищення 

ефективності здійснення 

вагового контролю на 

автомобільних дорогах 

України 

Громадська спілка 

«За відродження 

річки Дніпро, як 

головної 

транспортної 

артерії України» 

Зазначено, що необхідні 

конкретні заходи зі 

стимулювання 

переорієнтації перевезень 

вантажів з наземного 

транспорту на водний. 

- НЕ ВРАХОВАНО 

Конкретні заходи із 

стимулювання 

переорієнтації перевезень 

вантажів з наземного 

транспорту на водний, 

враховуючи тривалість 

підготовки нормативно-

правового регулювання 

функціонування ВВТ, 

будуть визначені при 

підготовці плану заходів на 

2022-2025 роки 

14.4.1 Розробка та подання 

на розгляд Кабінету 

Міністрів України 

Стратегії розвитку 

внутрішнього водного 

транспорту 

Громадська спілка 

«За відродження 

річки Дніпро, як 

головної 

транспортної 

артерії України» 

Запропоновано видалити із 

стовпця відповідальний 

виконавець державне 

підприємство з 

обслуговування 

внутрішніх водних шляхів 

виключено державне 

підприємство з 

обслуговування 

внутрішніх водних 

шляхів із відповідальних 

виконавців 

ВРАХОВАНО  

14.4.3 Створення 

програмного забезпечення 

для друку та ведення 

реєстру свідоцтв капітанів 

(судноводіїв) та членів 

Громадська спілка 

«За відродження 

річки Дніпро, як 

головної 

Наголошено на введенні в 

оману через надання 

інформації, що створення 

програмного забезпечення 

не потребує коштів. 

 НЕ ВРАХОВАНО 

Очікуваним результатом 

заходу визначено 

«Підготовка пропозицій та 

подання на затвердження 
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екіпажів суден 

внутрішнього плавання із 

залученням технічної 

допомоги ЄС 

транспортної 

артерії України» 

Уряду нормативно-

правового акту», що не 

потребує додаткового 

фінансування 

14.4 поступова 

лібералізація вантажних 

перевезень внутрішніми 

водними шляхами, 

відкриття внутрішніх 

водних шляхів для 

іноземних суден 

Громадська спілка 

«За відродження 

річки Дніпро, як 

головної 

транспортної 

артерії України» 

Запропоновано доповнити 

пункт 14.4 новим 

підпунктом «14.4.2. 

Розробка та подання на 

розгляд Кабінету Міністрів 

України проекту Програми 

розвитку внутрішніх 

водних шляхів України». 

- НЕ ВРАХОВАНО 

Відповідно до п. 14.4.1 

проекту передбачено 

завдання з розробки та 

затвердження Стратегії 

розвитку внутрішнього 

водного транспорту. 

Розробку та затвердження 

Програми розвитку 

внутрішніх водних шляхів 

України можливо 

здійснити лише після 

затвердження Стратегії, 

що орієнтовно може бути 

зроблено в період після 

2021 року. 

5.5.1 створення «Реєстру 

міжнародних, міжміських 

і приміських автобусних 

маршрутів загального 

користування» 

Уповноважений 

Президента 

України з прав 

людей з 

інвалідністю 

Сушкевич В. М. 

1. Пропонується текст 

заходу графу 

«Найменування заходу» 

доповнити словами «у 

тому числі з урахуванням 

потреб осіб з інвалідністю, 

насамперед з порушенням 

зору та слуху»; 

2. Пропонується графу 

«Очікувані результати» 

доповнити словами 

«доступність реєстру для 

осіб з інвалідністю, 

насамперед з порушенням 

зору та слуху; доступність 

інформації про наявність і 

кількість на міжнародних 

Графа «Найменування 

заходу»: «створення 

«Реєстру міжнародних, 

міжміських і приміських 

автобусних маршрутів 

загального 

користування»; 

графа «Очікувані 

результати»: 

«підвищення 

поінформованості 

користувачів 

автотранспортних 

послуг про наявну 

мережу міжнародних 

автобусних маршрутів, 

міжміських і приміських 

ВРАХОВАНО 

(у редакції) 

графу «Найменування 

заходу» викладено у 

редакції: «створення 

«Реєстру міжнародних, 

міжміських і приміських 

автобусних маршрутів 

загального користування», 

опрацювання питання 

щодо можливості 

включення у реєстр 

інформації з урахуванням 

потреб осіб з інвалідністю, 

насамперед з порушенням 

зору та слуху». 



7 

 

автобусних маршрутах, 

міжміських і приміських 

маршрутах загального 

користування 

транспортних засобів, 

пристосованих для 

перевезення пасажирів, які 

користуються кріслами 

колісними, мають 

порушення зору та слуху 

(із можливістю 

ознайомлення із переліком 

елементів доступності по 

кожному такому 

транспортному засобі) 

маршрутів загального 

користування; 

оптимізація роботи 

автоперевізників, що 

планують здійснювати 

пасажирські 

перевезення; 

використання 

статистичної інформації 

яка є результатом роботи 

реєстру у роботі 

органами державної 

влади» 

Графу «відповідальний 

виконавець» викладено у 

редакції: 

«Мінінфраструктури, 

МВС, Укртрансбезпека». 

Графу «Очікувані 

результати» викладено в 

редакції: «підвищення 

поінформованості 

користувачів 

автотранспортних послуг 

про наявну мережу 

міжнародних автобусних 

маршрутів, міжміських і 

приміських маршрутів 

загального користування; 

оптимізація роботи 

автоперевізників, що 

планують здійснювати 

пасажирські перевезення; 

підготовка пропозицій 

щодо технічного 

вирішення питання 

забезпечення доступності 

реєстру для осіб з 

інвалідністю, насамперед з 

порушенням зору та слуху; 

доступність інформації про 

наявність і кількість на 

міжнародних автобусних 

маршрутах, міжміських і 

приміських маршрутах 

загального користування 

транспортних засобів, 

пристосованих для 

перевезення пасажирів, які 

користуються кріслами 
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колісними, мають 

порушення зору та слуху 

(із можливістю 

ознайомлення із переліком 

елементів доступності по 

кожному такому 

транспортному засобі); 

використання статистичної 

інформації яка є 

результатом роботи 

реєстру у роботі органами 

державної влади» 

5.6. Уповноважений 

Президента 

України з прав 

людей з 

інвалідністю 

Сушкевич В. М. 

Пропонується доповнити 

пункт 5.6 заходом такого 

змісту: «Проведення 

опитування щодо 

задоволення осіб з 

інвалідністю та інших 

маломобільних груп 

населення доступністю 

транспортних послуг, 

об’єктів дорожньо-

транспортної 

інфраструктури та 

поштового зв’язку»  

3. проведення 

опитування щодо 

задоволеності осіб з 

інвалідністю та інших 

мало мобільних груп 

населення доступністю 

транспортних послуг, 

об’єктів дорожньо-

транспортної 

інфрастуркутри 

ВРАХОВАНО. 

 

 

9.3.1. Розроблення 

будівельних норм, 

національних стандартів, 

нормативно-

технологічних документів 

з урахуванням кращих 

світових практик 

Уповноважений 

Президента 

України з прав 

людей з 

інвалідністю 

Сушкевич В. М. 

Пропонується доповнити 

текст заходу 9.3.1 завдання 

9.3 такими словами: «та 

потреб осіб з інвалідністю 

та інших маломобільних 

груп населення» 

9.3.1 Розроблення 

будівельних норм, 

національних 

стандартів, нормативно-

технологічних 

документів з 

урахуванням кращих 

світових практик та 

потреб осіб з 

інвалідністю та інших 

маломобільних груп 

населення 

ВРАХОВАНО 
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5.4.2; 5.4.3; 5.5.1 АсМАП України Пропонуєтсья визначити 

джерела фінансування та 

вказати відповідні їх 

розрахунки у підпунктах 

 ВРАХОВАНО 

ЧАСТКОВО  

Доповнено та визначено 

джерела фінансування: 

За рахунок залучених 

коштів, в т.ч. технічної 

допомоги 

 

7. Підвищення 

ефективності внутрішніх 

логістичних операцій 

вантажного транспорту 

через усунення існуючих 

перешкод та 

вдосконалення відповідної 

інфраструктури, а також її 

поєднання з міжнародною 

та Транс’європейською 

транспортною мережею 

(TEN-T) 

АсМАП України Запропоновано доповнити 

пункт 7 запровадженням 

інтелектуальних 

транспортних систем – 

вагового контролю в русі, 

контролю швидкості та 

оплати за користування 

дорогами та визначити 

конкретні нормативно-

правові акти, зокрема 

законопроекти, та додати 

виконавця 

Мінінфраструктури 

 ВРАХОВАНО 

ЧАСТКОВО 

Додано виконавця 

Мінінфраструктури 

8.3 Створення мережі 

маршрутів регулярних 

контейнерних/ 

мультимодальних 

вантажних поїздів, 

синхронізованих з 

маршрутами поїздів 

держав - членів ЄС 

АсМАП України Запропоновано визначити 

джерела фінансування та 

вказати відповідні їх 

розрахунки до пункту 8.3, а 

також зазначити в 

очікуваному результаті 

конкретні маршрути 

поїздів 

 НЕ ВРАХОВАНО 

Проведення аналізу та 

планування мережі 

маршрутів не потребує 

додаткових фінансових 

витрат 

8.4.  Створення мережі 

мультимодальних 

транспортно-логістичних 

кластерів та базових 

логістичних центрів, 

«сухих портів», 

терміналів, 

АсМАП України Запропоновано визначити 

джерела фінансування та 

вказати відповідні їх 

розрахунки до пункту 8.4, а 

також затвердити 

відповідну карту в 2019 

році. 

 НЕ ВРАХОВАНО 

Обсяги та джерела 

фінансування з 

будівництва терміналів та 

спеціалізованих 

перевантажувальних 

комплексів морських 
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спеціалізованих 

перевантажувальних 

комплексів тощо 

портів містяться в розділі 

«Інвестиційні 

інфраструктурні проекти» 

Пріоритету 2 

8.5. Збільшення частки 

контейнерних перевезень 

та стимулювання розвитку 

контрейлерних перевезень 

АсМАП України Запропоновано визначити 

джерела фінансування та 

вказати відповідні їх 

розрахунки до пункту 8.5, а 

також розпочати 

впроваджувати заходи з 

2019 року 

 НЕ ВРАХОВАНО 

Підготовлено проект 

Закону України щодо 

внесення змін до 

Податкового в частині 

надання пільг для розвитку 

контейнерних/ 

контрейлерних перевезень,  

обсяг фінансування буде 

визначено після 

погодження законопроекту 

з Мінфіном 

9.6.  розбудова мережі 

пунктів дорожнього 

сервісу для забезпечення 

проведення перевірки 

дотримання вимог 

режимів праці та 

відпочинку водіїв 

відповідно 

до Європейської угоди 

щодо роботи екіпажів 

транспортних засобів, які 

виконують міжнародні 

автомобільні перевезення 

(ЄУТР) (Закон 

України від 7 вересня 

2005 р. № 2819-IV), та 

регламентів 

АсМАП України Запропоновано визначити 

джерела фінансування та 

вказати відповідні їх 

розрахунки до пункту 9.6, а 

також розпочати 

впроваджувати заходи з 

2019 року  

 НЕ ВРАХОВАНО 

Підготовлені пропозиції 

для отримання для 

технічної допомоги для 

реалізації заходу, після 

його затвердження буде 

визначено обсяг 

фінансування 

8.2 АсМАП України Запропоновано визначити 

очікуваним результатом у 

пункті 8.2 створення умов 

Графу «очікувані 

результати» викладено в 

редакції «підготовлено 

ВРАХОВАНО 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_016
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_016
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_016
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_016
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_016
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_016
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2819-15
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2819-15
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для бізнесу щодо 

діяльності логістичних 

центрів 

та надано до Кабінету 

Міністрів України 

пропозиції щодо 

можливості 

впровадження 

логістичних центрів, їх 

місця розташування та 

належності» 

8.6. АсМАП України Доповнити пункт 8.6 

Вжиття організаційно-

правових заходів з 

підвищення ефективності 

здійснення вагового 

контролю на 

автомобільних дорогах 

України. Виконавці – 

Мінінфраструктури, 

Укравтодор, 

Укртрансбезпека. 

Доповнено пунктом 8.6. 

Вжиття організаційно-

правових заходів з 

підвищення 

ефективності здійснення 

вагового контролю на 

автомобільних дорогах 

України. (строк 

виконання 2020). 

ВРАХОВАНО 

9.8.2; 9.8.3 АсМАП України Пропонується в пунктах 

9.8.2 та 9.8.3 визначити 

об’єм фінансування МФО 

Графу «джерело 

фінансування» 

викладено в редакції: 

«Кошти МФО 

Світовий банк» 

ВРАХОВАНО 

 

13.1.1. АсМАП України Пропонується зазначити 

термін виконання у пункті 

13.1.1 постійно 

Графа «термін 

виконання» викладено в 

редакції «постійно» 

ВРАХОВАНО 

13.1.2. АсМАП України Пропонується зазначити 

термін виконання у пункті 

13.12.2019 

В редакції: 2020 рік ЧАСТКОВО 

ВРАХОВАНО 

Термін обумовлений 

необхідністю перегляду 

нормативно-правових 

актів Сполу́ченого 

Королі́вства Вели́кої 

Брита́нії та Північ́ної 

Ірла́ндії зумовленого 
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виходомВеликої Британії  з 

ЄС 

5.1. 

2019 
АМПУ Запропоновано доповнити 

строк виконання пункту 5.1 

словами: «але не раніше 

прийняття закопроекту про 

ВВШ»  

Графу «термін 

виконання» викладено в 

редакції: «2019 

(але не раніше 

прийняття Закону 

України «Про 

внутрішній водний 

транспорт»)» 

ВРАХОВАНО 

6.3.1 АМПУ графу «Очікуваний 

результат» доповнити 

словами: «до міжнародних 

організацій, членом яких є 

Україна та покладено цей 

обов’язок на Морську 

адміністрацію» 

графу «Очікуваний 

результат» викладено в 

редакції: «прийнято 

наказ 

Мінінфраструктури про 

виключення ДП 

«АМПУ» із переліку 

підприємств на яких 

покладено обов’язок 

сплати членських 

внесків до міжнародних 

організацій, членом 

яких є Україна» 

ВРАХОВАНО 

ЧАСТКОВО 

 

6.3.2 АМПУ Пропонується виключити 

пункт 6.3.2 та на заміну 

вилученого пункту 2 

включити запропонований 

захід 

 НЕ ВРАХОВАНО  

1. Внесення змін до 

Положення про 

функціональну підсистему 

запобігання і реагування на 

загрозу або виникнення 

надзвичайних ситуацій на 

морському і річковому 

транспорті в акваторії 

морських портів, 

організації пошуково-

рятувальних робіт в 

акваторії Чорного та 
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Азовського морів не є 

предметом Національної 

транспортної стратегії 

України на період до 2030 

року. 

2. До функціональної 

підсистеми належать всі 

підприємства морського 

транспорту. Виключення з 

переліку ДП «АМПУ» є 

недоцільним. 

3. Відповідно до 

Положення про Державну 

службу морського та 

річкового транспорту 

України Морська 

адміністрація не наділена 

відповідними 

повноваженнями а також у 

неї відсутні сили та засоби 

для забезпечення 

запобігання і реагування на 

загрозу або виникнення 

надзвичайних ситуацій.  

14.5.2 Концесія морського 

торговельного порту 

"Южний" 

АМПУ Пропонується в пункті 

14.5.2 виключити слова: 

«морського торговельного 

порту «Южний» 

 ВРАХОВАНО 

14.5.3 Концесія 

залізнично-паромного 

комплексу  МТП 

«Чорноморськ» 

АМПУ Пропозиція щодо 

формулювання: з МТП 

«Чорноморськ» на ДП 

«МТП «Чорноморськ» 

 ВРАХОВАНО 

14.5.4 Концесія морського 

торговельного порту 

«Херсон» 

АМПУ Пропозиція щодо 

формулювання: з 

морського торговельного 

порту «Херсон» на ДП 

 ВРАХОВАНО 
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«Херсонський морський 

торговельний порт» 

14.5.5 Концесія 

стивідорної компанії 

«Ольвія» 

АМПУ Пропозиція щодо 

формулювання: з 

стивідорної компанії 

«Ольвія» на ДП 

«Стивідорної компанії 

«Ольвія» 

 ВРАХОВАНО 

10. створення 

конкурентного 

середовища та 

сприятливого бізнес-

клімату на ринку надання 

транспортних послуг, 

зокрема розширення 

переліку послуг, що 

надаються 

підприємствами 

транспортної галузі 

Громадська 

організація 

«Буковинська 

агенція 

регіонального 

розвитку» 

Пропозиції: 

- розробити та прийняти 

нормативно-правові акти, 

які стимулюють введення 

покілометрової оплати 

організатором перевезень 

за послуги перевізників, 

передають функцію збору 

оплати за проїзд від 

перевізника - 

організатору; 

- зміна підходу до 

тарифоутворення в 

системі міського 

громадського транспорту, 

при якій муніципалітет 

матиме більше 

повноважень до 

встановлення 

диференційованих 

тарифів. 

 НЕ ВРАХОВАНО 

Пропозиції носять 

загальний характер та не 

мають змістовного 

наповнення 

1. Удосконалення 

системи збору, аналізу та 

використання 

статистичних даних. 

Громадська 

організація 

«Буковинська 

агенція 

регіонального 

розвитку» 

Пропозиції: 

1. Система обліку 

даних про роботу 

транспорту повинна 

включати результати 

роботи всіх підприємств та 

організацій, незалежно від 

 ВРАХОВАНО 

ЧАСТКОВО 

Виконання завдання 

включає співробітництво з 

Держкомстатом  та 

передбачає збір та 

опрацювання 
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форми власності чи 

організаційно-правової 

форми діяльності. 

2. Всі дані 

транспортної сфери 

повинні оприлюднюватись 

у форматі відкритих даних, 

щоб стимулювати їх 

широке використання 

всіма зацікавленими 

сторонами та стимулювати 

дослідження у 

транспортній сфері. Тим 

паче, з урахуванням того, 

що одним із завдань 

Стратегії є «підтримка та 

практичне впровадження 

результатів досліджень у 

транспортній галузі». 

3. Включити в План 

заходів мінімальний набір 

показників, які підлягають 

обліку та оприлюдненню у 

форматі відкритих даних 

(заходи із завдання 5.3. 

Впровадження системи 

відкритих даних, 

електронних сервісів та 

інших заходів щодо 

запобігання та протидії 

корупції передбачають 

лише моніторинг 

оприлюднення, але знову ж 

не містять пропозицій 

щодо розширення кількості 

наборів даних для 

оприлюднення). Зокрема: 

статистичних данних щодо 

результатів роботи всіх 

підприємств та 

організацій, незалежно від 

форми власності чи 

організаційно-правової 

форми діяльності. 

збирає та оприлюднює. 
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• Дані щодо 

пасажирообороту на всіх 

маршрутах транспортних 

засобів (як 

внутрішньоміських, так і 

міжміських), які взагалі є 

основою для розвитку 

пасажирського транспорту. 

• Дані про рух 

громадського транспорту в 

режимі он-лайн (в т.ч. 

міжміського). 

• Дані про наявні 

місця відпочинку водіїв та 

їх картування (зокрема, для 

обгрунтованого 

визначення локацій для 

нових місць, створення 

яких передбачено 

завданням 9.6). 

• Дані про аварійні 

транспортні події (з 

деталізацією про 

координати, 

деперсоналізовані дані про 

учасників та обставини, 

наслідки подій; 

4. План заходів 

повинен передбачати 

сучасні методи збору 

інформації про 

транспортну сферу. 

Враховуючи те, що 

«інноваційний розвиток 

транспортної галузі» є 

одним із 4-х напрямків, 

визначених Стратегією, 
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система збору, обробки та 

використання даних також 

потребує запровадження 

інноваційних підходів. 

5. План заходів 

повинен передбачати 

запровадження сучасної 

системи моніторингу 

якості атмосферного 

повітря, яка б дозволяла 

визначати реальний стан 

повітря та робити 

можливим визначення 

впливу транспорту (різних 

вдів) на стан довкілля. 

6. Максимальне 

впровадження 

автоматичного збору 

даних, що додатково не 

обтяжує, суб’єктів збором і 

подачею звітності 

5.5.1 створення «Реєстру 

міжнародних, міжміських 

і приміських автобусних 

маршрутів загального 

користування» 

Громадська 

організація 

«Буковинська 

агенція 

регіонального 

розвитку» 

Пропозиція: 

Захід «створення «Реєстру 

міжнародних, міжміських і 

приміських автобусних 

маршрутів загального 

користування»» повинен 

передбачати не лише 

створення даного реєстру, 

але й його публікацію на 

порталі відкритих даних. 

Крім того, він повинен 

містити максимально 

повну інформацію про 

маршрут руху з часом 

прибуття та відправлення, 

а також про перевізників, 

 ВРАХОВАНО 

ЧАСТКОВО 

Публікація Реєстру 

міжнародних, міжміських і 

приміських автобусних 

маршрутів загального 

користування буде 

здійснюватись на 

офіційному веб-сайті 

Мінінфраструткури 



18 

 

їхні контакти та 

транспортні засоби, що 

використовуються на 

кожному маршруті. 

9.2. Визначення ключових 

показників ефективності 

управління дорожнім 

господарством та системи 

моніторингу їх виконання 

Громадська 

організація 

«Буковинська 

агенція 

регіонального 

розвитку» 

Пропозиції: 

Розробка комплексної 

системи моніторингу 

транспортно-

експлуатаційного стану 

доріг та щорічне її 

проведення. 

2. Уніфікація, збір та 

публікація у форматі 

відкритих даних 

інформації про дорожнє 

покриття всіх доріг в 

Україні (незалежно від 

власника), яка, зокрема, 

включатиме: точні 

координати, тип дороги, 

назву, номер, інформацію 

про власника, геометричні 

характеристики, дані про 

покриття. 

3. Впровадження 

геоінформаційних систем 

для управління дорожнім 

господарством, публікація 

на публічних геопорталах 

інформації про дорожнє 

покриття, стану організації 

дорожнього руху, 

інформації про ДТП, 

планів та проектів щодо 

ремонту й реконструкції 

доріг. 

 НЕ ВРАХОВАНО 

Після реалізації заходу 

9.2.1. за результатами буде 

проведено аналіз 

ключових показників 

ефективності управління 

дорожнім господарством  
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3.3. Розробка програми 

розвитку та реконструкції 

аеропортів України на 

період до 2030 року 

Комітет авіаційного 

транспорту 

Експертної ради 

при 

Мінінфраструктури 

Пропозиція формулювання 

пункту 3.3: «Оновлення 

Державної цільової 

програми розвитку 

аеропортів на період до 

2023 року» та строк 

виконання 2019 

 НЕ ВРАХОВАНО 

Перегляд та оновлення 

Державної цільової 

програми розвитку 

аеропортів на період до 

2023 року доцільно 

здійснювати після 

прийняття проекту 

Авіаційної транспортної 

стратегії України на період 

до 2030 року 

4. 

2022 рік строк виконання 
Комітет авіаційного 

транспорту 

Експертної ради 

при 

Мінінфраструктури 

Пропозиція щодо строку 

виконання пункту 4 2021 

 ВРАХОВАНО 

5.3 Впровадження системи 

відкритих даних, 

електронних сервісів та 

інших заходів щодо 

запобігання та протидії 

корупції 

Комітет авіаційного 

транспорту 

Експертної ради 

при 

Мінінфраструктури 

Пропонується доповнити 

пункт 5.3 підпунктом 5.3.2: 

«Забезпечення прозорості 

доступу до даних про 

тарифи державних 

монополій»  

Відповідальний 

Виконавець: 

Мінінфраструктури 

Строк виконання: 2019 

Очікуваний результат: 

Опубліковано тарифи 

державних монополій в 

сфері інфраструктури  на 

єдиному порталі 

https://data.gov.ua/ 

Джерела фінансування: не 

потребує додаткового 

фінансування 

 НЕ ВРАХОВАНО 

АТ «Укрзалізниця» 

регулярно розміщує 

інформацію щодо тарифів 

на офіційному веб-сайті 

https://data.gov.ua/
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6.3.1 Розробка наказу 

Мінінфраструткури щодо 

виключення ДП «АМПУ» 

із переліку підприємств на 

яких покладено обов’язок 

сплати членських внесків 

до міжнародних 

організацій, членом яких є 

Україна 

Комітет авіаційного 

транспорту 

Експертної ради 

при 

Мінінфраструктури 

Запропонована редакція 

пункту 6.3.1: «Розробка 

техніко-економічного 

обґрунтування по 

створенню холдингової 

компанії з управління 

державними активами в 

аеропортах України (або 

цілісними майновими 

комплексами у випадку з 

державними 

аеропортами)» 

Відповідальний 

виконавець: 

Мінінфраструктури 

Строк виконання: 2021 

Очікуваний результат: 

Розробка техніко-

економічного 

обґрунтування по 

створенню холдингової 

компанії та розробка 

Статуту холдингової 

компанії 

Джерела фінансування: не 

потребує додаткового 

фінансування 

 

 ВРАХОВАНО 

ЧАСТКОВО. 

Не відповідає назві 

завдання 6.3. 

Враховано в завданні 6.4. 

захід 1. 

7.5. Міжнародний 

аеропорт «Одеса»: 

Будівництво нової злітно-

посадкової смуги та 

пасажирського 

термінального комплексу 

Комітет авіаційного 

транспорту 

Експертної ради 

при 

Мінінфраструктури 

Графу «Відповідальні 

виконавці» викласти в 

редакції: «Міжнародний 

аеропорт «Одеса» 

Одеська ОДА 

Одеська міська рада»; 

Графу «строк виконання» -  

«2019 рік»; 

Графа «Відповідальні 

виконавці» викладено в 

редакції: «Міжнародний 

аеропорт «Одеса» 

Одеська ОДА 

Одеська міська рада»; 

Графа «строк 

виконання» -  «2019 рік»; 

ВРАХОВАНО 

ЧАСТКОВО 
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Графу «Очікуваний 

результат» -  «Введення в 

експлуатацію нової злітно-

посадкової смуги, 

руліжних доріжок та інше 

устаткування» 

Графа «Очікуваний 

результат» -   

«Будівництво злітно-

посадкової смуги, 

руліжних доріжок та 

інше устаткування» 

8.1.1 Розроблення та 

подання до Кабінету 

Міністрів України проекту 

Закону України «Про 

мультимодальні 

перевезення» 

Комітет авіаційного 

транспорту 

Експертної ради 

при 

Мінінфраструктури 

Пропозиції: 

Додати до відповідальних 

виконавців пункту 8.1.1: 

«Державіаслужба» 

Графу «відповідальні 

виконавці» викладено в 

редакції: 

«Мінінфрастурктури 

Мінекономрозвитку 

Мінфін 

ДРС 

Мін'юст 

Державіаслужба» 

ВРАХОВАНО 

15.2. підписання та 

реалізація Угоди про 

спільний авіаційний 

простір з ЄС з одночасним 

проведенням двосторонніх 

переговорів щодо 

лібералізації 

авіаперевезень 

Комітет авіаційного 

транспорту 

Експертної ради 

при 

Мінінфраструктури 

Пропозиції щодо строку 

виконання пункту 15.2: 

2019 рік 

 НЕ ВРАХОВАНО 

Термін реалізації заходу не 

залежить виключно від 

української сторони 

15.9. дерегуляція 

економічної діяльності 

регіональних аеропортів з 

пасажиропотоком до 5 

млн. пасажирів у частині 

справляння аеропортових 

зборів відповідно до 

законодавства ЄС 

Комітет авіаційного 

транспорту 

Експертної ради 

при 

Мінінфраструктури 

графу «відповідальні 

виконавці» доповнити 

словом «АМКУ» 

 

 ВРАХОВАНО 

15.12. підвищення 

ефективності діяльності 

Національного бюро з 

розслідування авіаційних 

Комітет авіаційного 

транспорту 

Експертної ради 

Пропозиція доповнити 

пункт 15.12 підпунктом 

15.12.6: «Розробка та 

запровадження  

 НЕ ВРАХОВАНО 

Запропонований захід не 

відповідає змісту завдання 

15.12. 
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подій та інцидентів з 

цивільними повітряними 

суднами відповідно до 

законодавства ЄС для 

прийняття 

неупередженого рішення 

щодо інцидентів або актів 

незаконного втручання 

при 

Мінінфраструктури 

вдосконаленої системи 

управління наземним 

рухом та контролю за ним  

A-SMGCS (на основі Doc 

9830 ІКАО  )» 

Відповідальні виконавці:  

Мінінфраструктури, 

Державіаслужба,; 

Строк виконання: 2019; 

Очікуваний результат:  

Прийняття авіаційних 

правил України Про 

організації наземного руху 

в аеропортах 

цивільної авіації України 

(Керівництво 

з організації наземного 

руху в аеропортах 

цивільної авіації України) 

 

16.6. підвищення 

конкуренції на ринку 

авіаційних перевезень, 

зокрема шляхом залучення 

нових, у тому числі 

бюджетних авіакомпаній, 

та стимулювання наявних 

авіаперевізників, 

впровадження правил 

доступу до ринку 

наземного обслуговування 

відповідно до 

законодавства ЄС 

Комітет авіаційного 

транспорту 

Експертної ради 

при 

Мінінфраструктури 

Пропозиція доповнити 

пункт 16.6 підпунктом 

16.6.3: «Лібералізація 

авіаційних перевезень 

(досягнення режиму 

«відкритого неба») із 

країнами Середньої Азії, 

Китаю, Індії, Йорданії, 

Ірану, Лівану, Оману, 

Саудівської Аравії, 

Ефіопії, Пакистану»; 

Відповідальні виконавці: 

Державіаслужба; 

Строк виконання: 2019; 

Очікуваний результат: 

внесення змін до чинних 

двосторонніх угод про 

 НЕ ВРАХОВАНО 

Запропонована редакція 

заходу не відповідає 

завданню 16.6. 



23 

 

Міжнародне повітряне 

сполучення / підписання 

нових угод у випадку їх 

відсутності; 

Джерела фінансування: не 

потребує додаткового 

фінансування 

4.1. Впровадження 

стандартів ІКАО та 

Всесвітньої митної 

організації в частині 

розробки нормативно-

правового акта «Системи 

рамкових стандартів із 

забезпечення безпеки та 

сприяння глобальній 

торгівлі» (SAFE) та 

запровадження інституту 

авторизованого 

економічного оператору, 

для безпеки всього 

логістичного ланцюга 

вантажів та пошти й 

спрощення процедур 

пересування пасажирів 

ГО «Пласке» Пропонується замінити 

терміни «авторизованого 

економічного оператору» 

на «уповноваженого 

економічного оператору» 

4.1. Впровадження 

стандартів ІКАО та 

Всесвітньої митної 

організації в частині 

розробки нормативно-

правового акта «Системи 

рамкових стандартів із 

забезпечення безпеки та 

сприяння глобальній 

торгівлі» (SAFE) та 

запровадження інституту 

уповноваженого 
економічного оператору, 

для безпеки всього 

логістичного ланцюга 

вантажів та пошти й 

спрощення процедур 

пересування пасажирів 

ВРАХОВАНО 

8.2. Забезпечення розвитку 

мультимодальних 

транспортних технологій 

та інфраструктурних 

комплексів для 

забезпечення взаємодії 

різних видів транспорту 

Український 

логістичний альянс 

Пропонується викласти в 

редакції: «Забезпечення 

розвитку технологій 

мультимодальних 

перевезень вантажів на 

основі нормативно-

правової та економічної 

гармонізації законних 

інтересів учасників 

(виконавців) цього виду 

технологій перевезень 

вантажів» 

 НЕ ВРАХОВАНО 

Найменування завдання 

затверджено 

Розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 

30.05.2018 №430-р 
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8.3. Створення мережі 

маршрутів регулярних 

контейнерних 

мультимодальних 

вантажних поїздів, 

синхронізованих з 

маршрутами поїздів 

держав-членів ЄС 

Український 

логістичний альянс 

Пропонується викласти в  

редакції: «Створення 

мережі регулярних 

перевезень вантажів у 

мультимодальному 

сполученні (чи за 

мультимодальними 

технологіями) з 

залученням до останніх 

вантажних поїздів, рух 

яких синхронізовано у часі 

з маршрутами руху поїздів 

з держав-членів ЄС» 

 НЕ ВРАХОВАНО 

Найменування завдання 

затверджено 

Розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 

30.05.2018 №430-р 

8.4. Створення мережі 

мультимодальних 

транспортно-логістичних 

кластерів та базових 

логістичних центрів, 

“сухих портів”, 

терміналів, 

спеціалізованих 

перевантажувальних 

комплексів тощо 

Український 

логістичний альянс 

Пропонується внесення 

змін до термінології у назві 

завдання.  

 НЕ ВРАХОВАНО 

Найменування завдання 

затверджено 

Розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 

30.05.2018 №430-р 

7.5. Міжнародний 

аеропорт «Одеса»: 

будівництво нової злітно-

посадкової смуги та 

пасажирського 

термінального комплексу 

Одеська обласна 

державна 

адміністрація 

графу «відповідальний 

виконавець» викласти у 

редакції: «Міжнародний 

аеропорт «Одеса», Одеська 

ОДА, Одеська міська рада» 

графу «відповідальний 

виконавець» викладено в 

редакції: 

«Мінінфраструткури, 

Укрінфрапроект, КП 

«Дирекція з будівництва 

Міжнародного 

аеропорту «Одеса», КП 

«Міжнародний аеропорт 

«Одеса», Одеська ОДА, 

Одеська міська рада» 

ВРАХОВАНО. 
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7.6. Завершення 

будівництва нового 

термінального комплексу 

в міжнародному аеропорту 

«Одеса» 

Одеська обласна 

державна 

адміністрація 

графу «відповідальний 

виконавець» викласти у 

редакції: «Міжнародний 

аеропорт "Одеса" 

Одеська ОДА 

Мінінфраструктури» 

графу «відповідальний 

виконавець» викладено в 

редакції: 

«Мінінфраструктури, 

КП «Міжнародний 

аеропорт «Одеса», 

Одеська ОДА, Одеська 

міська рада» 

ВРАХОВАНО. 

Доповнити пріоритет 1 

новими пунктами 

(завданнями) 

ТОВ СП 

«НІБУЛОН» 

Доповнити пріоритет 1 

новими пунктами 

(завданнями) 

 НЕ ВРАХОВАНО. 

Перелік та текст завдань 

визначений Національною 

транспортною стратегією 

України на період до 2030 

року, затвердженої 

розпорядженням Кабінету 

Міністрів України 

від 30.05.2018  № 430 

5.1.1. Створення 

юридичної особи 

державної форми 

власності з 

обслуговування річкових 

водних шляхів відповідно 

до законодавства з 

виконанням наступних 

функцій: 

- утримання річкових 

водних шляхів (промірні 

роботи, тральні роботи, 

днопоглиблювальні 

роботи, дноочистні 

роботи) 

- навігаційно-

гідрографічне 

забезпечення 

судноплавства на річкових 

водних шляхах 

ТОВ СП 

«НІБУЛОН» 

Суперечить законодавству 

– КМУ утворює виключно 

казенні підприємства 

Графу «очікуваний 

результат» викладено в 

редакції: «надання 

пропозицій щодо 

створення юридичної 

особи державної форми 

власності з 

обслуговування річкових 

водних шляхів» 

ВРАХОВАНО. 
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- забезпечення 

функціонування річкової 

інформаційної служби   

- утримання стратегічних 

об’єктів інфраструктури 

5.2.1. Утворення та 

функціонування 

наглядових рад на 

підприємствах галузі 

ТОВ СП 

«НІБУЛОН» 

Графу «очікувані 

результати» доповнити 

словами: «ДП 

«Миколаївський МТП». 

ДП «Херсонський МТП». 

 НЕ ВРАХОВАНО. 

Наказом 

Мінінфраструктури 

від 31.03.2017 № 123 «Про 

наглядові ради» визначено 

підприємства , де їх 

утворення є обов’язковим. 

8.2.1. Проведення аналізу 

для розробки Програми 

розвитку 

мультимодальних 

перевезень щодо: 

- визначення 

мультимодальних вузлів, 

терміналів та сполучень; 

- визначення базової 

мережі для планування 

мультимодальних 

перевезень, логістичних 

кластерів, базових 

логістичних центрів, 

спеціалізованих 

перевантажувальних 

комплексів; 

- пріоритизації 

стратегічних об’єктів; 

- необхідності 

розроблення правової 

основи для забезпечення 

мультимодальних 

операцій; 

ТОВ СП 

«НІБУЛОН» 

Графу «назва заходу» 

доповнити словами: 

«шляхом прийняття Закону 

України «Про 

мультимодальні 

перевезення» 

 НЕ ВРАХОВАНО. 

Дублює пункт 8.1.1. 

«Розроблення та подання 

до Кабінету Міністрів 

України проекту Закону 

України «Про 

мультимодальні 

перевезення» 
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створення умов для 

бізнесу щодо діяльності 

логістичних сервісів. 

8.2.2. Забезпечення 

гарантованих глибин в 

акваторіях морських 

портів та на р. Дніпро і р. 

Прип’ять (3,65м) з метою 

розвитку судноплавства, в 

т.ч. внутрішніми водними 

шляхами, та можливості 

переорієнтації  частини 

вантажопотоку з 

автомобільного та 

залізничного на водний 

ТОВ СП 

«НІБУЛОН» 

графу «найменування 

заходу» після слова 

«Прип’ять» доповнити 

словами «і р. Південний 

Буг» 

 НЕ ВРАХОВАНО. 

Пунктом 3 розпорядження 

Кабінету Міністрів 

України 

від 30.05.2018  № 430 «Про 

схвалення національної 

транспортної стратегії 

України на період до 2030 

року» передбачено 

розробку трирічних планів 

заходів з реалізації 

Національної транспортної 

стратегії.  

Враховуючи зазначене, 

проекти, які не визначені 

першочерговими до 2021 

року будуть включені до 

наступних планів заходів з 

реалізації Національної 

транспортної стратегії. 

8.6.1. Супровід у 

Верховній Раді України  

проекту Закону України 

«Про внутрішній водний 

транспорт» 

ТОВ СП 

«НІБУЛОН» 

Графу «назва заходу» 

викласти в редакції: 

«Супровід у Верховній 

Раді України  проекту 

Закону України «Про 

внутрішній водний 

транспорт» 

 ВРАХОВАНО. 

Запропонована редакція 

повністю відповідає 

поточній редакції заходу. 

8.6.2. Проведення 

інформаційних заходів для 

переорієнтації 

автомобільних ватажних 

перевезень на залізничний 

ТОВ СП 

«НІБУЛОН» 

Графу «назва заходу» 

викласти в редакції: 

«затвердження методики 

нарахування портових 

8.6.3. викладено у 

редакції: «затвердження 

методики нарахування 

портових зборів» 

ВРАХОВАНО. 
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та внутрішній водний 

транспорт 

зборів. Розрахунок ставок 

портових зборів» 

8.6.  ТОВ СП 

«НІБУЛОН» 

Доповнити пунктом 

наступного змісту: 

«Забезпечити підтримку 

доопрацьованого проекту 

Закону України «Про 

внесення змін до 

Податкового кодексу 

України щодо відновлення 

конкурентноспроможності 

судноплавства України» 

(реєстр. № 6735) щодо 

компенсайії 

судновласнику судна 

внутрішнього плавання 

частини вартості 

пального,. Придбаного ним 

на митній території 

України, що використане 

його суднами для 

каботажного плавання на 

внутрішніх водних шляхах 

(крім випадків 

використання суден для 

особистих цілей), в розмірі 

розрахункової суми 

акцизного податку на таке 

паливо згідно Податкового 

кодексу України. 

Використання в особистих 

цілях вважається 

використання суден в будь-

яких інших цілях, ніж в 

 НЕ ВРАХОВАНО 

Мінінфраструктури не є 

розробником проекту 

Закону України «Про 

внесення змін до 

Податкового кодексу 

України щодо відновлення 

конкурентноспроможності 

судноплавства України»  
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цілях перевезення та/або 

перевантаження 

(перевалки) вантажів, 

пасажирів, багажу та/або 

пошти. Обслуговування 

інших суден, будівництва, 

ремонту або 

обслуговування об’єктів 

інфраструктури 

внутрішнього водного 

транспорту.» 

8.7. Гармонізацію 

розвитку припортової 

інфраструктури 

(залізничних підходів, 

автомобільних доріг) та 

пропускної спроможності 

портів 

ТОВ СП 

«НІБУЛОН» 

Доповнити пунктом 

наступного змісту: 

«Передбачити ефективне 

використання зборів ДП 

«АМПУ» шляхом 

спрямування 80% 

портових зборів 

пропонується 

використовувати на 

морпорти, 10% на річкові 

водні шляхи, по 5% на 

портові міста, моря, річки 

відповідно до 

експортно/імпортного 

тоннажу. 

Кожна тонна експорту-

імпорту приноситиме біля 

3 грн. у місцеві бюджети 

громад із морськими 

портами та біля 180 грн. у 

місцеві бюджети громад з 

річними портами». 

 НЕ ВРАХОВАНО. 

Запропонований захід 

потребує проведення 

фінансово-економічних 

розрахунків, що доцільно 

здійснювати після 

прийняття методики 

нарахування портових 

зборів 
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9.8. збільшення кількості 

пересувних 

габаритновагових 

комплексів та 

забезпечення здійснення 

дієвого контролю за 

перевищенням габаритно-

вагових параметрів 

транспортних засобів 

ТОВ СП 

«НІБУЛОН» 

Доповнити заходом 

наступного змісту: 

«Підтримати та 

забезпечити супровід у 

Верховній Раді України 

проектів Закону України 

«Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів 

України щодо 

відповідальності у сфері 

забезпечення безпеки 

дорожнього руху 

зафіксовані в 

автоматичному режимі про 

порушення перевезень 

небезпечних вантажів, 

правил проїзду 

великогабаритних і 

великовагових 

транспортних засобів» 

(реєстр. № 9137) та «Про 

внесення змін до 

Бюджетного кодексу 

України щодо 

забезпечення безпеки 

дорожнього руху в частині 

гарантування 

фінансування лабораторій 

з перевірки стану 

збудованих, 

реконструйованих, 

відремонтованих та інших 

автомобільних доріг та 

фінансування 

встановлення 

автоматичних спеціальних 

технічних засобів 

 НЕ ВРАХОВАНО. 

Мінінфраструктури не є 

розробником зазначених 

законопроектів 
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фіксування порушень 

правил проїзду 

великогабаритних і 

великовагових 

транспортних засобів» 

(реєстр. № 9138)» 
8.2., 11.3., 14.4., 11.1.2. ТОВ СП 

«НІБУЛОН» 

Визначити строк 

виконання 2019 рік. 

 НЕ ВРАХОВАНО. 

Строки за зазначеними 

заходами встановлено 

враховуючи необхідність 

здійснення заходів, що їм 

передують (прийняття 

законів України тощо) та 

відповідно до 

затверджених планів. До 

зазначеної пропозиції 

відсутнє обґрунтування 

11.1. прийняття 

нормативно-правових 

актів щодо лібералізації 

транспортного ринку та 

недискримінаційної 

відкритої конкуренції 

відповідно до 

законодавства ЄС 

ТОВ СП 

«НІБУЛОН» 

Доповнити заходом 

наступного змісту: « захист 

конкурентноспроможності 

судноплавства суден, що 

плавають під Державним 

Прапором України, при 

каботажних перевезеннях з 

морських портів 

(терміналів) на річкових 

водних шляхах (відповідно 

до міжнародних договорів 

України у сфері 

внутрішнього водного 

транспорту)» 

 НЕ ВРАХОВАНО. 

Зазначені заходи 

передбачені положеннями  

Угоди про заснування 

Світової організації  

торгівлі (СОТ). 

 

11.3.1. Розроблення 

нормативно-правових 

актів спрямованих на 

реалізацію положень 

законів України «Про 

ТОВ СП 

«НІБУЛОН» 

Викласти у редакції 

«розробка та подання на 

розгляд Кабінету Міністрів 

України Стратегії розвитку 

 ВРАХОВАНО. 

Захід 14.4.1. Пріоритету 1. 
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залізничний транспорт 

України» та «Про 

внутрішній водний 

транспорт» (після 

прийняття) 

внутрішнього водного 

транспорту» 

14.4. поступова 

лібералізація вантажних 

перевезень внутрішніми 

водними шляхами, 

відкриття внутрішніх 

водних шляхів для 

іноземних суден 

ТОВ СП 

«НІБУЛОН» 

Доповнити заходом 

наступного змісту: 

«розробка та подання на 

розгляд Кабінету Міністрів 

України Програми 

розвитку внутрішніх 

водних шляхів України» 

 ВРАХОВАНО. 

Доповнити заходом 

наступного змісту: 

«реалізація Європейської 

угоди про найважливіші 

водні шляхи міжнародного 

значення» 

 НЕ ВРАХОВАНО. 

Захід реалізується 

Доповнити заходом 

наступного змісту: «Захист 

судноплавства під 

Державним Прапором 

України при каботажних 

перевезеннях на 

внутрішніх водних шляхах, 

а також експортно-

імпортних перевезень з 

річкових портів 

(терміналів)» 

 НЕ ВРАХОВАНО. 

захід передбачений 

положеннями  Угоди про 

заснування Світової 

організації  торгівлі (СОТ). 

 

16.5. перегляд політики 

формування річкових 

тарифів та зборів з метою 

стимулювання розвитку 

внутрішнього водного 

транспорту 

ТОВ СП 

«НІБУЛОН» 

Назву завдання викласти у 

редакції: «Впорядкування 

державної політики щодо 

стимулювання розвитку 

внутрішнього водного 

транспорту» 

 НЕ ВРАХОВАНО. 

Перелік та текст завдань 

визначений Національною 

транспортною стратегією 

України на період до 2030 

року, затвердженої 

розпорядженням Кабінету 
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Міністрів України 

від 30.05.2018  № 430 

16.5.1. Розробка та 

подання до Кабінету 

Міністрів України 

нормативно-правового 

акта щодо фінансування 

судноплавних 

гідротехнічних споруд 

(шлюзів) за рахунок 

власників 

гідроелектротехнічних 

споруд 

ТОВ СП 

«НІБУЛОН» 

Назву заходу викласти у 

редакції: «Розробка та 

подання до Кабінету 

Міністрів України 

нормативно-правового 

акта щодо фінансування 

судноплавних 

гідротехнічних споруд 

(шлюзів) за рахунок 

власників 

гідроелектротехнічних 

споруд» 

 ВРАХОВАНО. 

Запропонована редакція 

відповідає поточній 

редакції заходу 

16.5.2. Розробка та 

затвердження наказу 

Мінінфраструктури «Про 

плату за використання 

річкових портових 

гідротехнічних споруд та 

збори за спеціалізовані 

послуги, які надаються у 

річкових портах» 

ТОВ СП 

«НІБУЛОН» 

Назву заходу викласти у 

редакції: «Розробка та 

затвердження наказу 

Мінінфраструктури «Про 

плату за використання 

річкових портових 

гідротехнічних споруд 

(канальні збори) з метою 

спрямування цих плат на 

утримання ВВШ, а також з 

метою скасування плат на 

проходження 

судноплавних шлюзів та 

розведення ферм мостів 

через судноплавні 

внутрішні водні шляхи» 

 НЕ ВРАХОВАНО. 

питання регулюється 

положеннями проекту 

Закону України  

«Про внутрішні водні 

шляхи» 

16.5. перегляд політики 

формування річкових 

тарифів та зборів з метою 

стимулювання розвитку 

внутрішнього водного 

транспорту 

ТОВ СП 

«НІБУЛОН» 

Доповнити заходом 

наступного змісту: 

«розробка та подання до 

Кабінету Міністрів 

України нормативно-

правового акта щодо 

Доповнено заходом 

15.5.3. наступного 

змісту: «розробка та 

подання до Кабінету 

Міністрів України 

нормативно-правового 

ВРАХОВАНО 

ЧАСТКОВО 
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фінансування 

судноплавних шлюзів за 

рахунок ПрАТ 

«Укргідроенерго»» 

акта щодо фінансування 

судноплавних шлюзів за 

рахунок 

енергогенеруючих 

компаній» 

5.4.2. Впровадження 

сервісу електронного 

надання послуг 

центральними органами 

виконавчої влади, 

діяльність яких 

спрямовується і 

координується Кабінетом 

Міністрів України через 

Міністра інфраструктури 

«Електронний кабінет 

перевізника» 

Український 

транспортний союз 

Необхідно визначити 

джерела фінансування та 

вказати розрахунки. 

Графу «джерела 

фінансування» 

викладено в редакції: «За 

рахунок залучених 

коштів, в т.ч. технічної 

допомоги» 

ВРАХОВАНО 

ЧАСТКОВО. 

5.4.3. Впровадження 

сервісу електронного 

оформлення заходів 

державного нагляду 

(контролю) у сфері 

автомобільного 

транспорту в 

електронному форматі 

(«Електронний протокол»)  

Український 

транспортний союз 

Необхідно визначити 

джерела фінансування та 

вказати розрахунки. 

Графу «джерела 

фінансування» 

викладено в редакції: «За 

рахунок залучених 

коштів, в т.ч. технічної 

допомоги» 

ВРАХОВАНО 

ЧАСТКОВО. 

5.5.1. створення «Реєстру 

міжнародних, міжміських 

і приміських автобусних 

маршрутів загального 

користування» 

Український 

транспортний союз 

Відповідно до Порядку 

формування, затвердження 

та ведення реєстру 

міжнародних міжміських 

та приміських автобусних 

маршрутів загального 

користування, 

затвердженого наказом 

Міністерства 

інфраструктури України 

Графа «найменування 

заходу» викладено в 

редакції: «Затвердження 

формування та ведення 

реєстру міжнародних, 

міжміських і приміських 

автобусних маршрутів 

загального 

користування», графу 

«відповідальні 

НЕ ВРАХОВАНО  

В рамках проведення 

реформування 

передбачено створення 

електронного формату 

оновленого реєстру 

міжнародних, міжміських і 

приміських автобусних 

маршрутів загального 

користування, при цьому 
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від 20 травня 2013 року 

№ 305 відповідний реєстр 

ведеться 

Укртрансбезпекою 

виконавці» викладено в 

редакції: 

«Мінінфраструктури, 

Укртрансбезпека, 

МВС», графу 

«розрахунки» викладено 

в редакції: «1,2 

млн.грн.» 

функції з ведення реєстру 

будуть передані 

Мінінфраструктури 

Пріоритет 2. Інноваційний розвиток транспортної галузі та глобальні інвестиційні проекти 
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21.2.1 Проведення 

тренінгів, семінарів з 

навчання персоналу з 

питань, що стосуються 

імплементації 

законодавства ЄС до 

національного 

законодавства 

Асоціація 

велосипедистів 

Києва 

Графу «назва заходу» 

викласти у редакції: 

«Проведення тренінгів, 

семінарів з навчання 

персоналу з питань, що 

стосуються імплементації 

законодавства ЄС до 

національного 

законодавства із 

залученням експертів ЄС 

та профільних українських 

громадських організацій» 

 ВРАХОВАНО 

21.5.1. Розроблення 

професійних стандартів 

транспортних професій 

Асоціація 

велосипедистів 

Києва 

Графу «назва заходу» 

викласти у редакції: 

«Розроблення професійних 

стандартів транспортних 

професій із залученням 

експертів ЄС та 

профільних українських 

громадських організацій» 

 ВРАХОВАНО  

 

Даний пункт відсутній Комітет авіаційного 

транспорту 

Експертної ради при 

Мінінфраструктури 

Розробка та подання 

нормативно правового акту 

щодо створення та 

функціонування Фонду 

розвитку авіації (що 

наповнюється із зборів з 

авіаційного пального та 

акцизу на нього) 

Мінінфраструктури, 

Мінекономрозвитку 

Мінфін 2019 Затвердження 

Закону України «Про 

створення Фонду розвитку 

авіації» (що наповнюється 

- НЕ ВРАХОВАНО 

Перелік та текст завдань 

визначений Національною 

транспортною стратегією 

України на період до 2030 

року, затвердженої 

розпорядженням Кабінету 

Міністрів України 

від 30.05.2018  № 430 
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з зборів з авіаційного 

пального та акцизу на 

нього) не потребує 

додаткового фінансування 

9.1 Удосконалення 

процедури валютного 

регулювання для 

підприємств цивільної 

авіації, задіяних в 

міжнародних регулярних 

авіаційних перевезеннях, – 

відміна обов’язкового 

продажу валютної 

виручки  

Комітет авіаційного 

транспорту  

Експертної ради при 

Мінінфраструктури 

Графу «термін виконання» 

викласти у редакції:  

«2019» 

 НЕ ВРАХОВАНО 

Необхідно внесення змін 

до багатьох нормативно-

правових актів. 

11.1. Впорядкування 

правових та операційних 

відносин між 

балансоутримувачами та 

фактичними 

експлуатантами 

(користувачами) 

аеродромів, зокрема щодо 

їх утримання, 

експлуатації, ремонтів, 

роботи аварійно-

рятувальної служби, 

орнітологічного контролю 

тощо  Прийняття 

методичних рекомендацій 

щодо створення належних 

умов для координації 

відносин між різними 

власниками майна 

Комітет авіаційного 

транспорту  

Експертної ради при 

Мінінфраструктури 

11.1. Впорядкування 

правових та операційних 

відносин між 

балансоутримувачами та 

фактичними 

експлуатантами 

(користувачами) 

аеродромів, зокрема щодо 

їх утримання, експлуатації, 

ремонтів, роботи аварійно-

рятувальної служби, 

орнітологічного контролю 

тощо Прийняття 

методичних рекомендацій 

щодо створення належних 

умов для координації 

відносин між різними 

власниками майна ( 

віднести до Закону України 

«Про аеропорти» у п. 

6.4.2.) (Пріоритету 1) 

 ВРАХОВАНО 

Пункт 6.4.2. пріоритету 1 

регулює загальне питання 

щодо  до Закону України 

«Про аеропорти», 

зазначений пункт (11.2.) 

описує змістовне 

наповнення заходу 
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21.1.1. Модернізація 

системи освіти та 

навчання: створення 

інноваційної програми 

«школа-вуз-

підприємство», згідно з 

якою готуються 

спеціалісти на 

«замовлення» 

промислових підприємств, 

що є основою для 

продовження наближення 

вищої освіти та 

промисловості; 

формування моделі 

партнерства «науковці-

роботодавці», перегляд 

кваліфікаційних вимог; 

створення інформаційно-

освітнього ресурсу на базі 

платформи MOODLE; 

вивчення міжнародного 

досвіду щодо сучасних 

методів навчання , зокрема 

Project Based Learning 

тощо та аналіз можливості 

впровадження його в 

Україні 

Комітет авіаційного 

транспорту  

Експертної ради при 

Мінінфраструктури 

Графу «назва заходу» 

викласти у редакції: 

«Модернізація системи 

освіти та навчання: 

створення інноваційної 

програми «школа-вуз-

підприємство», згідно з 

якою готуються 

спеціалісти на 

«замовлення» 

промислових підприємств, 

що є основою для 

продовження наближення 

вищої освіти та 

промисловості; 

формування моделі 

партнерства «науковці-

роботодавці», перегляд 

кваліфікаційних вимог; 

створення інформаційно-

освітнього ресурсу на базі 

платформ LMS (Learning 

Management System); 

вивчення міжнародного 

досвіду щодо сучасних 

методів навчання , зокрема 

Project Based Learning тощо 

та аналіз можливості 

впровадження його в 

Україні» 

 ВРАХОВАНО 

21.6.1. Приведення 

програм підготовки 

авіаційних фахівців у 

відповідність з 

європейськими 

стандартами, створення 

системи формування 

Комітет авіаційного 

транспорту  

Експертної ради при 

Мінінфраструктури 

21.6 забезпечення розвитку 

авіаційних закладів освіти 

та навчальних центрів з 

підготовки льотного 

складу та наземного 

персоналу. 

 НЕ ВРАХОВАНО 

Деталізація заходу буде 

передбачена 

безпосередньо програмами  

підготовки авіаційних 

фахівців у відповідність з 
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замовлення на підготовку 

фахівців з врахування 

потреб ринку і тенденцій 

його розвитку. 

Приведення правил 

сертифікації та програм 

підготовки авіаційних 

фахівців у відповідність з 

європейськими 

стандартами, створення 

системи формування 

замовлення на підготовку 

фахівців з врахування 

потреб ринку і тенденцій 

його розвитку.  

Прийнято нові правила 

сертифікації навчальних 

закладів цивільної авіації з 

підготовки/перепідготовки 

та підвищення кваліфікації 

персоналу з наземного 

обслуговування. 

Розроблено нові програми 

підготовки авіаційних 

фахівців, що відповідають 

вимогам ЄС Створено 

систему формування 

замовлення на підготовку 

авіафахівців 

європейськими 

стандартами, 

21.7.2. Комітет авіаційного 

транспорту  

Експертної ради при 

Мінінфраструктури 

Даний пункт відсутній в 

плані заходів 

21.7.2 Приведення вимог 

по оснащенню навчальних 

закладів, програм навчання 

та системи підготовки 

водіїв транспортних 

засобів до сучасних 

практик (використання 

мультимедійного 

обладнання класів, 

тренажерів наземного руху 

 ВРАХОВАНО 
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та дистанційного 

навчання) 

Мінінфраструктури  

Міносвіти МВС 2019  

Прийнято нову Постанови 

КМУ Про затвердження 

Порядку підготовки, 

перепідготовки і 

підвищення кваліфікації 

водіїв транспортних 

засобів  не потребує 

додаткового фінансування 

21.7. впровадження 

системи підтвердження 

професійної 

компетентності водіїв та 

персоналу автомобільного 

транспорту відповідно до 

європейських практик 

Комітет авіаційного 

транспорту  

Експертної ради при 

Мінінфраструктури 

Доповнити пунктом 21.7.3. 

«Приведення системи 

видачі/підтвердження 

посвідчення водія 

транспортного засобу в 

контрольованій зоні та на 

перонах аеропорту до 

вимог ЄС», визначивши 

головними виконавцями 

Державіаслужбу, 

Міносвіти. Термін 

виконання:  2019 рік. 

Очікувані результати: 

«Прийнято Авіаційні 

правила України Про 

організацію наземного 

руху в аеропортах 

цивільної авіації України», 

зазначити що захід  не 

потребує додаткового 

фінансування 

 НЕ ВРАХОВАНО 

Зміст запропонованого 

заходу не відповідає змісту 

завдання 21.7. 

2.2.3.  Внесення змін до 

статті 142 розділу III 

«Звільнення від 

оподаткування» податок 

ДП «АМПУ» П.2.2.3. графу «очікувані 

результати» викласти у 

редакції: «  Внесення змін 

до статті 142 розділу III 

 ВРАХОВАНО 
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на прибуток підприємств 

Податкового кодексу 

України  

«Звільнення від 

оподаткування» податок на 

прибуток підприємств 

Податкового кодексу 

України доповнити 

пунктом 142.4 наступного 

змісту: «142.4. Прибуток 

Адміністрації морських 

портів України, отриманий 

від постачання послуг, що 

надаються іноземним та 

вітчизняним суднам, які 

здійснюють міжнародні 

перевезення пасажирів, 

їхнього багажу і вантажів 

та оплачуються ними 

відповідно до 

законодавства України 

портовими зборами.» 

Статтю 11-1. Особливості 

відрахування державними 

підприємствами частини 

прибутку (доходу) Закону 

України «Про управління 

об'єктами державної 

власності» доповнити 

пунктом 3 наступного 

змісту: «3. Чистий 

прибуток державного 

підприємства 

«Адміністрація морських 

портів України», з якого 

розраховується та 

сплачується частина 

чистого прибутку (доходу), 

зменшується на суму 

отриманих портових 
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зборів, що справляються 

відповідно до Законом 

України «Про морські 

порти України». 

2.1. розділу Інвестиційні 

інфраструктурні проекти. 

Розвиток морського порту 

«Чорноморськ» 

ДП «АМПУ» Графу «очікувані 

результати» викласти у 

редакції: «Проведено 

реконструкцію 2, 3 

операційної акваторії 1-го 

ковша Сухого лиману 

Іллічівської філії ДП 

“АМПУ” із збільшенням 

глибини до 15 м. 

Реконструкція 

гідротехнічної частини 

причалу №1 морського 

порту Чорноморськ 

Реконструкція 

гідротехнічної частини 

причалу №2 морського 

порту Чорноморськ2022 

Кошти ДП «АМПУ». 

Інвестиційні кошти 885 

млн. грн..  Реконструкція 

причалів №№ 7, 8 

морського порту 

Чорноморськ 2022 Кошти 

ДП «АМПУ». Інвестиційні 

кошти 1 млрд. грн.  

Реконструкція причалів 

№№ 14-17 морського 

порту Чорноморськ2023 

Кошти ДП «АМПУ». 

Інвестиційні кошти 1 млрд. 

грн. Будівництво 

автодорожньої розв’язки 

від 2-ої прохідної порту до 

2.1. Розвиток морського 

порту 

"Чорноморськ"2020  

Проведено 

реконструкцію 2,3 

операційної акваторії 1-

го ковша Сухого лиману 

Іллічівської філії ДП 

“АМПУ” із збільшенням 

глибини до 15 м.2020 

Кошти ДП «АМПУ». 

Інвестиційні кошти 

784,8 млн. грн. 

 

Реконструкція 

гідротехнічної частини 

причалу №1 морського 

порту Чорноморськ 2019 

Кошти ДП «АМПУ». 

Інвестиційні кошти 120 

млн. грн. млн. грн..   

ВРАХОВАНО 

ЧАСТКОВО 

Враховані коригування 

проектів період 

завершення яких 

відповідає періоду плану 

реалізації Національної 

транспортної стратегії на 

період до 2030 року. 
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тилів причалів № 10-12 

2023 Кошти ДП «АМПУ». 

820 млн.грн. Будівництво 

нової залізничної колії 91-

А з облаштуванням 

стрілочного перетину від 

91 колії (Морський порт 

Чорноморськ). 2023 

Інвестиційні кошти 

2.2 підрозділу 

«Інвестиційні 

інфраструктурні проекти». 

Розвиток Миколаївського 

морського порту. 

ДП «АМПУ» Доповнити графу 

«очікувані результати» 

словами: « 

Реконструйовано причал 

№ 7 морського порту 

Миколаїв та 

перевантажувальний 

комплекс», в графі «строк 

виконання визначити 

«2121», в графі 

«розрахунки» доповнити 

словами та цифрами 

«1328,7 млн грн» 

Доповнено графу 

«очікувані результати» 

словами: « 

Реконструйовано причал 

№ 7 морського порту 

Миколаїв та 

перевантажувальний 

комплекс», графу «строк 

виконання» викладено в 

редакції «2121», графу 

«розрахунки» - «1328,7 

млн грн» 

ВРАХОВАНО 

2.3  підрозділу 

«Інвестиційні 

інфраструктурні проекти». 

Розвиток морського порту 

«Южний»  

ДП «АМПУ» Графу «джерела 

фінансування викласти у 

редакції:«Кошти ДП 

«АМПУ». Інші джерела 

(інвестиційні кошти)» 

Графу «джерела 

фінансування викладено 

у редакції:«Кошти ДП 

«АМПУ». Інші джерела 

(інвестиційні кошти)» 

ВРАХОВАНО 

2.4  підрозділу 

«Інвестиційні 

інфраструктурні проекти». 

Розвиток Маріупольського 

порту. Будівництво 

зернового терміналу на 

території ДП «ММТП» в 

тилу причалів № 4 та його 

реконструкція  

ДП «АМПУ» Графу «Найменування 

заходу» викласти у 

редакції: «Розвиток 

морського порту 

Маріуполь. Будівництво 

зернового терміналу на 

території ДП «ММТП». 

Графу «очікувані 

результати» викласти у 

Графу «Найменування 

заходу» викладено у 

редакції: «Розвиток 

морського порту 

Маріуполь. Будівництво 

зернового терміналу на 

території ДП «ММТП». 

Графу «очікувані 

результати» викладено у 

ВРАХОВАНО 
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редакції: « Реконструкція 

гідротехнічної частини 

причалів  

№ 3,4 морського порту 

Маріуполь. Проведено 

роботи з будівництва 

зернового терміналу на 

території ДП «ММТП» та 

реконструкції 

гідротехнічної частини 

причалів № 3,4 морського 

порту Маріуполь» Графу 

«розрахунки» : «1142,0 млн 

грн» 

редакції: « 

Реконструкція 

гідротехнічної частини 

причалів  

№ 3,4 морського порту 

Маріуполь. Проведено 

роботи з будівництва 

зернового терміналу на 

території ДП «ММТП» 

та реконструкції 

гідротехнічної частини 

причалів № 3,4 

морського порту 

Маріуполь» Графу 

«розрахунки» : «1142,0 

млн грн» 

5. впровадження вимог 

Хартії Якості 

міжнародних 

автомобільних вантажних 

перевезень у системі 

багатосторонньої квоти 

Європейської Комісії 

Міністрів транспорту, 

прийнятої міністрами 

транспорту країн - членів 

Міжнародного 

транспортного форуму 28 

травня 2015 р. у м. 

Лейпцигу 

Асоціація 

міжнародних 

автомобільних 

перевізників 

України 

визначити конкретні 

нормативно-правові акти 

впровадження вимог 

Хартії Якості міжнародних 

автомобільних вантажних 

перевезень у системі 

багатосторонньої квоти 

Європейської Комісії 

Міністрів транспорту, 

прийнятої міністрами 

транспорту країн - членів 

Міжнародного 

транспортного форуму 28 

травня 2015 p. у м. 

Лейпцигу. Зокрема, до 

внесення Верховною 

Радою України 

відповідних змін до 

законів України, 

забезпечення прийняття 

змін до Ліцензійних умов 

В графі «очікувані 

результати» текст 

викладено в редакції: 

«Внесено зміни до 

Ліцензійних умов 

провадження діяльності 

з перевезення пасажирів 

та (або) вантажів 

автомобільним 

транспортом, 

затверджених 

постановою Кабінету 

Міністрів України 

Ліцензійні умови: умови 

допуску, документи, що 

підтверджують 

відповідність та поточні 

вимоги (постанова 

КМУ); 

Внесено зміни до 

Критеріїв розподілу 

ВРАХОВАНО 

(у пріоритеті 3. пп. 6.11.5.) 
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провадження 

господарської діяльності з 

перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів та 

небезпечних відходів 

автомобільним 

транспортом, міжнародних 

перевезень  пасажирів та 

вантажів автомобільним 

транспортом, якими 

запровадити для 

міжнародних перевізників 

вимог стосовно умов 

допуску до ринку послуг з 

перевезення вантажів, в 

частині відповідності 

добрій репутації, 

фінансовій спроможності 

та професійній 

компетентності 

менеджерів та водіїв. 

автомобільних 

перевізників за ступенем 

ризику підстави для 

втрати бездоганної 

ділової репутації 

(постанова КМУ); 

Внесено зміни до 

Порядку ведення Реєстру 

автомобільних 

перевізників, 

персональний кабінет 

автомобільного 

перевізника, обмін 

інформацією між 

компетентними 

органами (постанова 

КМУ)». 

 

1.9. "Будівництво 

залізниці Білокуракине - 

Сватове". Луганська 

область  

ТОВ «ДТЕК Енерго» В графі «термін 

виконання» замінити 

«2021» на «2019» 

 НЕ ВРАХОВАНО. 

Роботи по зазначеному 

заходу заплановано 

розпочати у 2019 році та 

будуть тривати до 2021 

року 

7.2 Розробка проекту 

постанови Кабінету 

Міністрів України щодо 

фінансування 

судноплавних 

гідротехнічних споруд 

(шлюзів) за рахунок 

власників 

гідроелектротехнічних 

споруд  

Громадська спілка «За 

відродження річки 

Дніпро, як головної 

транспортної артерії 

України» 

Графа «термін виконання» 

замінити «2121» на «2019» 

 

2019 

2020 

2021 

 

ВРАХОВАНО 
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19.3.1 Аналіз 

європейського досвіду 

застосування інноваційних 

технологій у сфері 

мультимодального 

транспорту (програма ЄС 

PROMIT та ін.). 2020 

Громадська спілка «За 

відродження річки 

Дніпро, як головної 

транспортної артерії 

України» 

2019 2019 

2020 

2021 

ВРАХОВАНО 

19.3.2. Розроблення 

напрямів впровадження 

інноваційних технологій у 

сфері мультимодальних 

перевезень в Україні та 

технічних і технологічних 

вимог до організації роботи 

терміналів 

мультимодальних 

перевезень  

Громадська спілка «За 

відродження річки 

Дніпро, як головної 

транспортної артерії 

України» 

Графу «термін виконання» 

викласти в редакції: 

«2019» 

Графу термін виконання 

викладено в редакції 

«2020» 

ВРАХОВАНО 

ЧАСТКОВО 

Питання потребує 

опрацювання. Термін 

виконання змінено на 2020, 

2021 роки. 

19.5  Розробка та подання 

на розгляд Кабінету 

Міністрів України 

Стратегії розвитку 

внутрішнього водного 

транспорту 

Громадська спілка 

«За відродження 

річки Дніпро, як 

головної 

транспортної артерії 

України» 

Графу «термін виконання» 

викласти в редакції: «2019» 

Графу «термін 

виконання» викладено в 

редакції: «2020» 

НЕ ВРАХОВАНО 

Прийняття розпорядження 

Кабінету Міністрів 

України про схвалення 

Стратегії розвитку 

внутрішнього водного 

транспорту потребує 

відповідного опрацювання 

та буде здійснюватися 

після прийняття 

Верховною Радою України 

Закону України «Про 

внутрішній водний 

транспорт» 

3.1 Залучення приватних 

інвестицій в розвиток 

внутрішнього водного 

транспорту за договорами 

Громадська спілка 

«За відродження 

річки Дніпро, як 

головної 

Запропоновано вже 

здійснювати виконання 

заходу 

 НЕ ВРАХОВАНО 

Проведення роботи для 

досягнення очікуваного 

індикатора «Укладено 

договори державно-
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державно-приватного 

партнерства 
транспортної артерії 

України» 

приватного партнерства 

щодо розвитку 

внутрішнього водного 

транспорту» можлива 

після прийняття  

Верховною Радою України 

Закону України «Про 

внутрішній водний 

транспорт» 

3.2 Внесення змін до 

Закону України «Про 

державно-приватне 

партнерство» 

Громадська спілка «За 

відродження річки 

Дніпро, як головної 

транспортної артерії 

України» 

 

ТОВ СП «Нібулон» 

3.2. Відсутній предмет 

змін до Закону України 

“Про державно-приватне 

партнерство. Намагання 

ввести в оману  - у ВРУ не 

зареєстрований жодний 

законопроект з ДПП. 

Виключити пункт” 

 НЕ ВРАХОВАНО 

ЗУ «Про державно- 

приватне партнерство» №  

№ 2404-VI від 01.07.2010 

року. 

Внесення змін буде 

проводитись після 

прийняття проекту Закону 

Україн и «Про концесію» 

2.2.1 Здійснення заходів 

щодо державної підтримки 

суднобудівної галузі в 

Україні. 

 

 

Громадська спілка 

«За відродження 

річки Дніпро, як 

головної 

транспортної артерії 

України» 

Пропозиція замінити 

очікуваний результат « 

Подано до Кабінету 

Міністрів України проект 

Закону України внесення 

змін до Податкового 

Кодексу України щодо 

надання пільг для 

суднобудівної галузі в 

Україні», шляхом 

розробки через державної 

програми, а не 

впровадженням пільг 

- НЕ ВРАХОВАНО 

Не надано вичерпної 

інформації стосовно 

запропонованої редакції 

заходу 

3. удосконалення на 

законодавчому рівні 

механізму використання 

державно-приватного 

партнерства під час 

Громадська спілка «За 

відродження річки 

Дніпро, як головної 

транспортної артерії 

України» 

Пункт 3 повністю дублює 

п.2 розділу 3 

 

 НЕ ВРАХОВАНО 

Перелік та назва завдань 

повністю відповідають 

тексту Національної 

транспортної стратегії 
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реалізації проектів з 

розбудови транспортної 

інфраструктури 

України на період до 2030 

року, затвердженої 

розпорядженням Кабінету 

Міністрів України 

від 30.05.2018  № 430. 

Крім цього, зазначені 

пункти несуть різне 

навантаження. 

 

2.1.1  Розробка 

пропозицій щодо 

можливих методів 

стимулювання та 

економічних механізмів 

для сприяння локалізації 

кращих інноваційних 

технологій будівництва 

транспортної 

інфраструктури, 

виробництва та оновлення 

рухомого складу на базі 

вітчизняних підприємств, 

зокрема стимулювання 

розвитку їх 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

 

Уповноважений 

Президента України 

з прав людей з 

інвалідністю 

Сушкевич В.М. 

Графу «найменування 

заходу» викласти у 

редакції: «Розробка 

пропозицій щодо 

можливих методів 

стимулювання та 

економічних механізмів 

для сприяння локалізації 

кращих інноваційних 

технологій будівництва 

транспортної 

інфраструктури, 

виробництва та оновлення 

рухомого складу ( з 

урахуванням потреб осіб з 

інвалідністю та інших 

маломобільних груп 

населення) на базі 

вітчизняних підприємств, 

зокрема стимулювання 

розвитку їх 

зовнішньоекономічної 

діяльності». 

Графу «очікувані 

результати» викласти у 

редакції: «Підготовлено 

пропозиції щодо 

можливих методів 

Графу «найменування 

заходу» викладено у 

редакції: «Розробка 

пропозицій щодо 

можливих методів 

стимулювання та 

економічних механізмів 

для сприяння локалізації 

кращих інноваційних 

технологій будівництва 

транспортної 

інфраструктури, 

виробництва та 

оновлення рухомого 

складу ( з урахуванням 

потреб осіб з 

інвалідністю та інших 

маломобільних груп 

населення) на базі 

вітчизняних 

підприємств, зокрема 

стимулювання розвитку 

їх зовнішньоекономічної 

діяльності». 

Графу «очікувані 

результати» викладено у 

редакції: «Підготовлено 

пропозиції щодо 

ВРАХОВАНО 
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стимулювання та 

економічних механізмів 

для сприяння локалізації 

кращих інноваційних 

технологій будівництва 

транспортної 

інфраструктури, 

виробництва та оновлення 

рухомого складу ( з 

урахуванням потреб осіб з 

інвалідністю та інших 

маломобільних груп 

населення)на базі 

вітчизняних підприємств, 

зокрема стимулювання 

розвитку їх 

зовнішньоекономічної 

діяльності» 

можливих методів 

стимулювання та 

економічних механізмів 

для сприяння локалізації 

кращих інноваційних 

технологій будівництва 

транспортної 

інфраструктури, 

виробництва та 

оновлення рухомого 

складу ( з урахуванням 

потреб осіб з 

інвалідністю та інших 

маломобільних груп 

населення)на базі 

вітчизняних 

підприємств, зокрема 

стимулювання розвитку 

їх зовнішньоекономічної 

діяльності» 

21.5. Розроблення 

професійних стандартів 

транспортних професій 

МОН 

Мінінфраструктури 

Затверджені стандарти 

професійної 

компетентності   

 

Федерація 

роботодавців 

транспорту України 

Розроблення професійних 

стандартів транспортних 

професій 

Мінінфраструктури, 

Мінсоцполітики, МОН, 

2021 рік 

 

Затверджені стандарти 

професійної компетентності 

 

Не визначено які стандарти, 

ціна розроблення    

 

 ВРАХОВАНО 

 

 ТОВ СП 

«НІБУЛОН» 

Забезпечити будівництво, 

реконструкцію та 

капітальний ремонт 

автомобільної дороги Н-11 

 ВРАХОВАНО 

В пункті 3.10. пріоритет 2 

Інвестиційні 

інфраструткурні проекти 
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Дніпро-Миколаїв (через м. 

Кривий Ріг). Строк 

виконання 2019 р. 

1.запровадження 

механізму стимулювання 

поетапної модернізації та 

розвитку транспортної 

інфраструктури, 

оновлення транспортних 

засобів для потреб галузі, 

зокрема удосконалення 

системи управління 

розвитком транспортної 

інфраструктури та 

виконання плану розвитку 

транспортної мережі на 

основі національної 

транспортної моделі 

ТОВ СП 

«НІБУЛОН» 

доповнити заходом 

наступного змісту: 

«Стимулювання розвитку 

внутрішнього водного 

транспорту з Державного 

бюджету України шляхом 

компенсації першому 

власнику судна частини 

вартості судна та (або) 

відсотків банківської 

ставки за банківськими 

кредитами придбання 

судна, що побудоване в 

Україні, а також частини 

вартості пального, що 

використане його суднами 

для каботажного плавання 

з річкових портів 

(терміналів) в розмірі 

розрахункової суми 

акцизного податку на таке 

паливо згідно Податкового 

кодексу України» 

доповнено заходом 

наступного змісту: «1.5. 

Стимулювання розвитку 

внутрішнього водного 

транспорту з 

Державного бюджету 

України шляхом 

компенсації першому 

власнику судна частини 

вартості судна та (або) 

відсотків банківської 

ставки за банківськими 

кредитами придбання 

судна, що побудоване в 

Україні, а також частини 

вартості пального, що 

використане його 

суднами для 

каботажного плавання з 

річкових портів 

(терміналів) в розмірі 

розрахункової суми 

акцизного податку на 

таке паливо згідно 

Податкового кодексу 

України» 

ВРАХОВАНО 
 

2.2.1. Здійснення заходів 

щодо державної 

підтримки суднобудівної 

галузі в Україні 

ТОВ СП 

«НІБУЛОН» 

Графу «найменування 

заходу» викласти у 

редакції: «Здійснення 

заходів щодо державної 

підтримки суднобудівної 

галузі в Україні з 

Державного бюджету 

України шляхом 

Враховано в редакції: « 

Здійснення заходів щодо 

державної підтримки 

суднобудівної галузі в 

Україні» 

ВРАХОВАНО 

ЧАСТКОВО 
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компенсації першому 

власнику судна частини 

вартості судна та відсотків 

банківської ставки за 

банківськими кредитами 

придбання судна, що 

побудоване в Україні» 

18.6.1  Розробка та 

затвердження нормативно 

правового акту, що 

регулюватиме 

порядок  компенсації 

інвестицій в стратегічні 

інвестиційні та інноваційні 

проекти в сфері морського 

транспорту 

ТОВ СП 

«НІБУЛОН» 

В графі «найменування 

заходу» після слова 

«морського» додати слова 

«і річкового» 

графу «найменування 

заходу» викладено в 

редакції: « Розробка та 

затвердження 

нормативно правового 

акту, що регулюватиме 

порядок  компенсації 

інвестицій в стратегічні 

інвестиційні та 

інноваційні проекти в 

сфері морського і 

річкового транспорту» 

ВРАХОВАНО 

19.5.1  Розробка та подання 

на розгляд Кабінету 

Міністрів України 

Стратегії розвитку 

внутрішнього водного 

транспорту 

ТОВ СП 

«НІБУЛОН» 

Графу «найменування 

заходу» викласти у 

редакції: « Розробка та 

подання на розгляд 

Кабінету Міністрів 

України Стратегії 

розвитку внутрішнього 

водного транспорту та 

Програми розвитку 

внутрішніх водних 

шляхів» 

 ВРАХОВАНО. 

В пріоритеті 1 п.14.4.6. 

20.3.1.-3. ТОВ СП 

«НІБУЛОН» 

У графі «відповідальні 

виконавці» виключити 

слова: «ДП з 

обслуговування 

внутрішніх водних 

шляхів» 

графу «відповідальні 

виконавці» викладено у 

наступній редакції: « ДП 

«АМПУ», 

ВРАХОВАНО 

ЧАСТКОВО 
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підприємство з 

обслуговування річкових 

водних шляхів» 

18.6. розроблення та 

впровадження механізму 

заохочення та компенсації 

інвестицій в стратегічні 

інвестиційні та інноваційні 

проекти 

ТОВ СП 

«НІБУЛОН» 

У графі «найменування 

завдання» слова «та 

компенсації» видалити 

 НЕ ВРАХОВАНО. 

Перелік та текст завдань 

визначений Національною 

транспортною стратегією 

України на період до 2030 

року, затвердженої 

розпорядженням Кабінету 

Міністрів України 

від 30.05.2018  № 430 

7.1.  Супровід у Верховній 

Раді України проекту 

Закону України «Про 

внутрішній водний 

транспорт» (реєстр. № 

2475-а) 

ТОВ СП 

«НІБУЛОН» 

У назві заходу виключити 

слова і цифри: «(реєстр. № 

2475-а)» 

 ВРАХОВАНО.  

2.2.2.  Запровадження 

механізму цільового 

фінансування розвитку 

внутрішнього водного 

транспорту 

ТОВ СП 

«НІБУЛОН» 

Графу «назва заходу» 

викласти у редакції: « 

Запровадження механізму 

цільового фінансування 

розвитку внутрішнього 

водного транспорту»  

 ВРАХОВАНО. 

Запропонована назва 

відповідає поточній 

редакції 

2 підрозділу Інвестиційні 

інфраструктурні проекти. 

Морські проти. 

ТОВ СП 

«НІБУЛОН» 

У назві додати слова: «та 

морські канали» 

 НЕ ВРАХОВАНО. 

У зв’язку з 

невідповідністю 

підзаходам 

Доповнити новими 

заходами наступного 

змісту: «7. Розвиток 

Бужсько-Дніпровсько-

Лиманського каналу»; 8. 

Розвиток Херсонського 

морського каналу» 

 НЕ ВРАХОВАНО. 

Пунктом 3 розпорядження 

Кабінету Міністрів 

України 

від 30.05.2018  № 430 «Про 

схвалення національної 

транспортної стратегії 

України на період до 2030 
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Пріоритет 3. Безпечний для суспільства, екологічно чистий та енергоефективний транспорт 

1.2 Проведення аналізу 

функцій центральних 

органів виконавчої влади, 

які здійснюють заходи з 

державного нагляду та 

контролю на транспорті 

ГО «Оберіг» Вказаному завданню 

відповідає мета Пілотного 

проекту щодо 

“Впровадження 

Інтелектуальної 

транспортної системи в 

Україні”, запропонованого 

додати до заходів 

Пріоритету 1) 

 НЕ ВРАХОВАНО 
з-за відсутності 

обґрунтування: не 

визначено відповідальних 

виконавців, строку 

виконання, очікуваного 

результату, джерел 

фінансування. 

2.6. Приведення 

українського 

законодавства з 

законодавством ЄС 

(Регламент (ЄЕС) № 

Федерація 

роботодавців 

транспорту України 

Графу «Очікувані 

результати» викласти у 

редакції: «Прийнято Закон 

України «Про внесення 

змін до деяких 

Графу «Очікувані 

результати» викладено у 

редакції: «Прийнято 

Закон України «Про 

внесення змін до деяких 

ВРАХОВАНО 

року» передбачено 

розробку трирічних планів 

заходів з реалізації 

Національної транспортної 

стратегії.  

Враховуючи зазначене, 

проекти, які не визначені 

першочерговими до 2021 

року будуть включені до 

наступних планів заходів з 

реалізації Національної 

транспортної стратегії. 

19.9.  оновлення міського 

транспорту з переважним 

переходом на 

електротранспорт 

Асоціація 

«Природного газу 

для транспортних 

засобів України» 

Графу «найменування 

завдання» доповнити 

словами: «та транспорт, 

який працює на 

природному стисненому 

(CNG) або зрідженому 

(LNG) газі (метан). 

 НЕ ВРАХОВАНО 

Перелік та текст завдань 

визначений Національною 

транспортною стратегією 

України на період до 2030 

року, затвердженої 

розпорядженням Кабінету 

Міністрів України 

від 30.05.2018  № 430 
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3821/85 Європейської 

Ради від 20 грудня 1985 

року щодо реєструвальних 

пристроїв на 

автомобільному 

транспорті; 

Регламент (ЄС) № 

561/2006 Європейського 

Парламенту та Ради від 15 

березня 2006 року щодо 

узгодження відповідного 

соціального 

законодавства, що 

регулює відносини в галузі 

дорожнього транспорту та 

вносить зміни до 

Регламентів Ради (ЄЕС) № 

3821/85 та (ЄС) № 2135/98 

та скасовує Директиву 

Ради (ЄЕС) № 3820/85; 

Директива Європейської 

Ради 92/6/ЄЕС від 10 

лютого 1992 року щодо 

встановлення та 

використання пристроїв 

обмеження швидкості для 

певних категорій 

механічних транспортних 

засобів у Співтоваристві; 

Директива 2003/59/ЄС 

Європейського 

Парламенту і Ради від 15 

липня 2003 року про 

початкову кваліфікацію і 

періодичну підготовку 

водіїв деяких видів 

автомобільного 

законодавчих актів 

України у сфері 

убезпечення експлуатації 

колісних транспортних 

засобів відповідно до 

вимог Угоди про 

асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом, 

Європейським 

співтовариством з атомної 

енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони. 

Прийнято відповідні 

підзаконні нормативно-

правові акти». 

законодавчих актів 

України у сфері 

убезпечення експлуатації 

колісних транспортних 

засобів відповідно до 

вимог Угоди про 

асоціацію між Україною 

та Європейським 

Союзом, Європейським 

співтовариством з 

атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з 

іншої сторони. 

Прийнято відповідні 

підзаконні нормативно-

правові акти». 
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транспорту для 

перевезення товарів або 

пасажирів, що вносить 

зміни до Регламенту 

Європейської Ради (ЄЕС) 

№ 3820/85 і Директиви 

Європейської Ради 

91/439/ЄЕС та скасовує 

Директиву Європейської 

Ради 76/914/ЄЕС; 

Директива 2006/22/ЄС 

Європейського 

Парламенту і Ради від 15 

березня 2006 року про 

мінімальні вимоги до 

імплементації Регламентів 

Ради (ЄЕС) № 3820/85 і 

(ЄЕС) № 3821/85 про 

соціальне законодавство в 

галузі дорожньо-

транспортних робіт, що 

припиняє дію Директиви 

Ради 88/599/ЄЕС 

5.2.1 Розроблення проекту 

концепції єдиної 

Національної бази даних 

дорожнього руху (зокрема 

дані про дороги, аналіз 

ризиків, аналіз місць  

(ділянок) концентрації 

дорожньо-транспортних 

пригод, показники  

безпеки, дані про 

організацію дорожнього 

руху, водіїв, транспортні 

засоби) з урахуванням 

практики країн ЄС та 

Асоціація 

велосипедистів 

Києва 

Пропонується доповнити 

графу «найменування 

заходу» абзацом: «База 

має бути відкритою, 

оновлюватися в умовах 

реального часу та надавати 

можливість завантажити 

сирі (не оброблені, не 

зведені) дані щодо всіх 

зареєстрованих ДТП» 

 НЕ ВРАХОВАНО 

Відповідно до Закону 

Украни «Про захист 

персональних данних» від 

1 червня 2010 року № 

2297-VI персональні дані 

про учасників ДТП є 

конфеденційною 

інформацією. 
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відповідно до вимог 

Закону України «Про 

захист персональних 

даних» 

6.4.1. Перегляд 

навчальних програм з 

вивчення Правил 

дорожнього руху та 

правил безпечної 

поведінки на дорозі в 

системі дошкільної, 

загальної середньої освіти 

та професійно-технічної 

освіти та підготовка 

пропозицій 

ГО ВГО ВППІ Пропонується зазначити 

обсяг фінансування для 

впровадження програми 

навчання дітей безпеці 

дорожнього руху 

 НЕ ВРАХОВАНО 

Очікуваним результатом 

заходу визначено: 

«внесення змін до 

відповідних навчальних 

програм», що не потребує 

додаткового фінансування 

6.4.4. Проведення 

загальнонаціональних та 

регіональних досліджень 

щодо обізнаності 

учасників дорожнього 

руху про правила 

дорожнього руху та їх 

дотримання 

Асоціація 

велосипедистів 

Києва 

Пропонується доповнити 

графи «найменування 

заходу» та «очікувані 

результати» абзацом 

«Результати дослідження 

регулярно 

оприлюднюватимуться у 

форматі EXEL для 

можливості проведення 

аналізу третіми 

сторонами.» 

 НЕ ВРАХОВАНО 

Офіційне оприлюднення 

результатів здійснюється 

відповідно до розділу 7 

додатку 2 Постанови 

Кабінету Міністрів Укрїни 

щодо виконання заходів 

Державної програми 

підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху в Україні 

на період до 2020 року, 

затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів 

України від 25 квітня 2018 

р. № 435. 

6.6 визначення 

інфраструктурних 

факторів у місцях 

концентрації дорожньо-

транспортних пригод, 

проведення оцінки 

Громадська 

організація 

«Буковинська 

агенція 

регіонального 

розвитку 

Пропонується доповнити 

заходами: розробка 

місцевих цільових 

програм досягнення 

нульової смертності на 

дорогах; обов’язкове 

 НЕ ВРАХОВАНО 

Зазначені заходи є 

складовими п.6.6.1. 

«Виконання заходів 

Державної програми 

підвищення рівня безпеки 
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безпеки наявної 

дорожньої інфраструктури 

та запровадження 

інженерних дій щодо 

поліпшення показників 

безпеки, проектування 

доріг з урахуванням 

швидкісних режимів 

 

оприлюднення результатів 

аудиту дорожньої безпеки; 

дорожнього руху в Україні 

на період до 2020 року, 

затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів 

України від 25 квітня 2018 

р. № 435». 

Разом з тим, аналогічні 

заходи визначені п. 4 

постанови Кабінету 

Міністрів України від 25 

квітня 2018 р. № 435, де 

передбачено розробка та 

затвердження 

регіональних програм з 

безпеки дорожнього руху. 

6.8. широке використання 

інноваційних технологій 

щодо забезпечення 

безпеки дорожнього руху 

 

Громадська 

організація 

«Буковинська 

агенція 

регіонального 

розвитку 

Пропонується доповнити 

заходами: «впровадження 

системи фотофіксації та 

відеофіксації 

правопорушень та дієвої 

системи притягнення до 

відповідальності за 

зафіксовані таким 

способом порушення; 

внесення змін до 

державних будівельних 

норм та стандартів щодо 

можливості облаштування 

піднятих пішохідних 

переходів» 

Захід 6.8.1. викладено в 

редакції: 

«Запровадження 

інноваційних систем 

(дистанційного 

моніторингу руху 

транспортних засобів з 

використанням системи 

GPS, впроваждення 

системи фотофіксації та 

відеофіксації 

правопорушень, 

оповіщення про 

дорожньо-транспортні 

пригоди на 

автомобільному 

транспорті загального 

користування, 

запобігання аваріям 

(ADAS)» 

ВРАХОВАНО 

ЧАСТКОВО 

Стосовно «…та дієвої 

системи притягнення до 

відповідальності за 

зафіксовані таким 

способом порушення…» 

та «…внесення змін до 

державних будівельних 

норм та стандартів щодо 

можливості облаштування 

піднятих пішохідних 

переходів…» не 

враховано у зв’язку з 

відсутністю 

обґрунтування: не 

визначено відповідальних 

виконавців, строку 

виконання, очікуваного 

результату, джерел 

фінансування. 
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6.9. покращення 

пішохідної 

інфраструктури, 

паркувальних зон, 

обмеження швидкості 

руху транспортних засобів 

та розвиток 

інфраструктури для руху 

велосипедів 

ГО «Центр 

екологічних 

ініціатив «Екодія» 

Графу «найменування 

завдання» пропонується 

викласти в такій редакції: 

«покращення пішохідної 

інфраструктури та 

інфраструктури 

громадського транспорту, 

паркувальних зон, 

обмеження швидкості 

руху транспортних засобів 

та розвиток 

інфраструктури для руху 

велосипедів» 

 НЕ ВРАХОВАНО 

Перелік та назва завдань 

повністю відповідають 

тексту Національної 

транспортної стратегії 

України на період до 2030 

року, затвердженої 

розпорядженням Кабінету 

Міністрів України 

від 30.05.2018  № 430. 

 

6.9.1 Розробка 

секторальної стратегії 

розвитку велосипедного 

транспорту 

Асоціація 

велосипедистів 

Києва 

Графу «найменування 

заходу» викласти у 

редакції: «Розробка 

секторальної стратегії 

розвитку велосипедного 

транспорту з обов’язковим 

залученням профільних 

громадських організацій, 

експертів та громад 

населених пунктів, на яких 

впливають рішення 

стратегії» 

Графу «найменування 

заходу» викладено у 

редакції: Розробка 

секторальної стратегії 

розвитку велосипедного 

транспорту з 

обов’язковим 

залученням профільних 

громадських організацій, 

експертів та громад 

населених пунктів, на 

яких впливають рішення 

стратегії» 

ВРАХОВАНО  

6.9.2. Облаштування 

наземних пішохідних 

переходів (оновлення 

дорожніх знаків, 

дорожньої розмітки, 

пішохідних огороджень, 

альтернативних засобів 

освітлення, установка 

світлофорів, острівців 

безпеки, засобів 

примусового зниження 

ГО «Центр 

екологічних 

ініціатив «Екодія» 

Графу «найменування 

заходу» викласти у 

редакції: «Облаштування 

наземних пішохідних 

переходів (оновлення 

дорожніх знаків, 

дорожньої розмітки, 

пішохідних огороджень, 

альтернативних засобів 

освітлення, установка 

світлофорів, острівців 

Графу «найменування 

заходу» викладено у 

редакції: «Облаштування 

наземних пішохідних 

переходів (оновлення 

дорожніх знаків, 

дорожньої розмітки, 

пішохідних огороджень, 

альтернативних засобів 

освітлення, установка 

світлофорів, в т. ч. 

ВРАХОВАНО 
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швидкості); влаштування 

(проектування та 

будівництво)в містах та на 

позаміських дорогах 

відокремлених 

велосипедних доріжок; 

популяризація 

використання пішоходами 

та велосипедистами 

світловідбивних засобів, в 

рамках виконання 

Державної програми 

підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху в 

Україні на період до 2020 

року 

безпеки, засобів 

примусового зниження 

швидкості, антикармани 

перед пішоходними 

переходами та підвищені 

безбар’єрні наземні 

переходи); влаштування 

(проектування та 

будівництво) в містах та на 

позаміських дорогах 

відокремлених 

велосипедних доріжок; 

виділення смуг для 

маршрутних транспортних 

засобів та створення 

належних умов для 

безперешкодного проїзду і 

відповідності графіку 

руху; популяризація 

використання пішоходами 

та велосипедистами 

світловідбивних засобів, в 

рамках виконання 

Державної програми 

підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху в Україні 

на період до 2020 року» 

озвучених для потреб 

незрячих та оснащених 

для потреб осіб з вадами 

зору, острівців безпеки, 

засобів примусового 

зниження швидкості, 

антикармани перед 

пішоходними 

переходами та підвищені 

безбар’єрні наземні 

переходи); влаштування 

(проектування та 

будівництво) в містах та 

на позаміських дорогах 

відокремлених 

велосипедних доріжок та 

велосипедних смуг; 

виділення смуг для 

маршрутних 

транспортних засобів та 

створення належних 

умов для 

безперешкодного проїзду 

і відповідності графіку 

руху; популяризація 

використання 

пішоходами та 

велосипедистами 

світловідбивних засобів, 

в рамках виконання 

Державної програми 

підвищення рівня 

безпеки дорожнього руху 

в Україні на період до 

2020 року» 

 ГО ВГО ВППІ Графу «найменування 

заходу» доповнити  

словами «…установка 

світлофорів, в т. ч. 

озвучених для потреб 

незрячих та оснащених для 

потреб осіб з вадами 

зору…» 

ВРАХОВАНО  
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 Асоціація 

велосипедистів 

Києва 

Графу «найменування 

заходу» доповнити  

словами «…велосипедних 

доріжок та велосипедних 

смуг;…» 

ВРАХОВАНО 

6.11. запровадження 

системи підготовки та 

підтвердження 

професійної 

компетентності водіїв та 

менеджерів з перевезень 

відповідно до 

законодавства ЄС 

Авіаційний комітет 

Експертної ради 

Мінінфраструктури 

Пропонується доповнити 

заходом: «Найменування 

заходу»: 

«6.11.3. Нормативне 

врегулювання 

використання 

інформаційних та онлайн 

систем, а також 

віртуальних тренажерів 

для підготовки та 

підтвердження 

професійної 

компетентності водіїв» 

«Відповідальний 

виконавець»: 

«МВС, 

Мінінфраструктури, 

Укртрансбезпека», 

«Строк виконання»: 

«2019», 

«Очікуваний результат»: 

«Подано на розгляд 

Кабінету Міністрів 

України Постанову щодо 

запровадження сучасних 

інформаційних систем 

підготовки та 

підтвердження 

професійної 

компетентності водіїв», 

Доповнено заходом: 

«Найменування заходу»: 

«6.11.3. Нормативне 

врегулювання 

використання 

інформаційних та онлайн 

систем, а також 

віртуальних тренажерів 

для підготовки та 

підтвердження 

професійної 

компетентності водіїв» 

«Відповідальний 

виконавець»: 

«МВС, 

Мінінфраструктури, 

Укртрансбезпека», 

«Строк виконання»: 

«2019», 

«Очікуваний результат»: 

«Подано на розгляд 

Кабінету Міністрів 

України Постанову щодо 

запровадження сучасних 

інформаційних систем 

підготовки та 

підтвердження 

професійної 

компетентності водіїв», 

«Джерела 

фінансування»: «не 

ВРАХОВАНО 
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«Джерела фінансування»: 

«не потребує додаткового 

фінансування» 

потребує додаткового 

фінансування» 

6.12. створення Реєстру 

автомобільних 

перевізників, який 

включає базу даних щодо 

порушень вимог 

законодавства 

Громадська 

організація 

«Буковинська 

агенція 

регіонального 

розвитку 

Пропонується доповнити 

заходами: «оприлюднення 

(з дотриманням правил 

деперсоналізації даних) 

створених реєстрів у 

форматі відкритих даних; 

доповнити перелік причин 

для розірвання договору з 

перевізником наявністю 

порушень в реєстрі» 

 НЕ ВРАХОВАНО 

На даному етапі 

передбачено нормативне 

врегулювання створення 

Реєстру автомобільних 

перевізників, який 

включає базу даних щодо 

порушень вимог 

законодавства, що не 

потребує додаткового 

фінансування. 

6.13. проведення 

соціальних кампаній з 

метою інформування 

населення про ризики на 

дорогах та необхідність 

дотримання правил 

дорожнього руху - 

місячники безпеки руху, 

рекламні ролики на 

телебаченні, зовнішня 

реклама тощо 

ГО «Центр 

екологічних 

ініціатив «Екодія» 

Пропонується Пункт 6.13. 

викласти в такій редакції: 

«Проведення соціальних 

кампаній з метою 

інформування населення 

про ризики на дорогах та 

необхідність дотримання 

правил дорожнього руху 

та паркування і 

зупинки/стоянки - 

місячники безпеки руху, 

рекламні ролики на 

телебаченні, зовнішня 

реклама тощо» 

 НЕ ВРАХОВАНО 

Перелік та назва завдань 

повністю відповідають 

тексту Національної 

транспортної стратегії 

України на період до 2030 

року, затвердженої 

розпорядженням Кабінету 

Міністрів України 

від 30.05.2018  № 430. 

 

6.13.2. Проведення 

інформаційно- 

просвітницьких заходів за 

участі міжнародних 

організацій 

ГО «Центр 

екологічних 

ініціатив «Екодія» 

Графу «найменування 

заходу» викласти в 

редакції: «Проведення  

інформаційно- 

просвітницьких заходів за  

участі міжнародних 

організацій та профільних 

ГО» 

Графу «найменування 

заходу» викладено в 

редакції: «Проведення  

інформаційно- 

просвітницьких заходів 

за  участі міжнародних 

організацій та 

профільних ГО» 

ВРАХОВАНО 
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7.5. запровадження 

інформаційних технологій 

авіаційної безпеки 

Авіаційний комітет 

Експертної ради 

Мінінфраструктури 

Графу «найменування 

завдання» викласти в такій 

редакції: «запровадження 

інформаційних технологій 

авіаційної безпеки та 

безпеки польотів (safety 

management system)» 

 НЕ ВРАХОВАНО 

Перелік та назва завдань 

повністю відповідають 

тексту Національної 

транспортної стратегії 

України на період до 2030 

року, затвердженої 

розпорядженням Кабінету 

Міністрів України 

від 30.05.2018  № 430. 

7.7. впровадження 

стандартів та 

рекомендованої практики 

IКАО та Рамкових 

стандартів безпеки та 

полегшення всесвітньої 

торгівлі (SAFE) 

Всесвітньої митної 

організації, зокрема в 

частині запровадження 

інституту уповноваженого 

економічного оператора, 

для безпеки всього 

логістичного ланцюга 

поставок авіаційних 

вантажів та пошти і 

спрощення процедур 

перетинання державного 

кордону для пасажирів 

ГО «Пласке» Пропонується в графі 

«найменування завдання» 

замінити термін 

«уповноваженого 

економічного оператора» 

на «авторизований 

економічний оператор»; 

В графі «найменування 

заходу» 7.7.1. замінити 

термін «уповноваженого 

економічного оператора» 

на «авторизований 

економічний оператор» 

графу «найменування 

заходу» 7.7.1. викладено 

в редакції 

«Впровадження 

стандартів та 

рекомендованої 

практики IКАО та 

Рамкових стандартів 

безпеки та полегшення 

всесвітньої торгівлі 

(SAFE) Всесвітньої 

митної організації, 

запровадження інституту 

автоматизованого 

економічного оператора, 

спрощення процедур 

перетинання державного 

кордону для пасажирів» 

ВРАХОВАНО 

ЧАСТКОВО 

Перелік та назва завдань 

повністю відповідають 

тексту Національної 

транспортної стратегії 

України на період до 2030 

року, затвердженої 

розпорядженням Кабінету 

Міністрів України 

від 30.05.2018  № 430. 

Враховано в Пріоритеті 

1 

«Конкурентоспроможна 

та ефективна 

транспортна система» п. 

4.1. 

 

9.3.2. Реорганізація 

існуючої РІС шляхом 

включення до її складу 

державного підприємства 

з обслуговування річкових 

водних шляхів 

ДП «АМПУ» Пропонується вилучити, 

оскільки на ДП «АМПУ» 

покладено зобов’язання із 

підтримки навігаційної 

обстановки на внутрішніх 

водних шляхах. 

 ВРАХОВАНО 
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9.3.2 Реорганізація 

існуючої РІС шляхом 

включення до її складу 

державного підприємства 

з обслуговування річкових 

водних шляхів 

Громадська спілка 

«За відродження 

річки Дніпро» 

Пропонується вилучити, 

оскільки на ДП «АМПУ» 

покладено зобов’язання із 

підтримки навігаційної 

обстановки на внутрішніх 

водних шляхах. 

 ВРАХОВАНО 

9.3.4 Автоматизація РІС 

для розрахунку річкового 

збору 

ДП «АМПУ» Пропонується вилучити  ВРАХОВАНО 

9.3.4 Автоматизація РІС 

для розрахунку річкового 

збору 

Громадська спілка 

«За відродження 

річки Дніпро» 

Пропонується вилучити  ВРАХОВАНО 

9.3.6. Покращення 

інформаційного 

забезпечення 

судноплавства, передачі 

на судна в електронному 

вигляді 

гідрометеорологічної 

інформації, відомостей 

про зміни у роботі засобів 

навігаційного оснащення 

та іншої навігаційно-

гідрографічної і 

гідрологічної інформації в 

зоні дії річкової 

інформаційної служби 

ДП «АМПУ» Пропонується вилучити із 

стовпця «Відповідальний 

виконавець» «ДП з 

обслуговування річкових 

водних шляхів», оскільки 

після прийняття 

Мінінфраструктури 

визначить на кого буде 

покладено виконання цієї 

функції та завдання Плану 

 ВРАХОВАНО 

9.3.7. Оновлення 

програмного забезпечення 

Navi-Harbour до на 

серверах головного 

центру і регіональних 

центрів РІС 

ДП «АМПУ» Пропонується вилучити із 

графи «Відповідальний 

виконавець»: «ДП з 

обслуговування річкових 

водних шляхів», оскільки 

після прийняття 

Мінінфраструктури 

визначить на кого буде 

 ВРАХОВАНО 
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покладено виконання цієї 

функції та завдання Плану 

9.3.7. Оновлення 

програмного забезпечення 

Navi-Harbour до на 

серверах головного 

центру і регіональних 

центрів РІС  ДП «АМПУ» 

ДП з обслуговування 

річкових водних шляхів 

Громадська спілка 

«За відродження 

річки Дніпро» 

Пропонується вилучити з 

причини відсутності 

коштів для їх реалізації 

Графу 

«Джерела фінансування» 

викладено в такій 

редакції: «за рахунок 

залучених коштів, в т.ч. 

технічна допомога» 

НЕ ВРАХОВАНО 

 

9.3.8. Оновлення сайту 

РІС у відповідності до 

вимог Директиви 

2005/44/ЄС про 

гармонізовані річкові 

інформаційні служби на 

ВВШ Співтовариства 

ДП «АМПУ» Пропонується вилучити із 

графи «Відповідальний 

виконавець» «ДП з 

обслуговування річкових 

водних шляхів», оскільки 

після прийняття 

Мінінфраструктури 

визначить на кого буде 

покладено виконання цієї 

функції та завдання Плану 

 ВРАХОВАНО 

9.3.8. Оновлення сайту 

РІС у відповідності до 

вимог Директиви 

2005/44/ЄС про 

гармонізовані річкові 

інформаційні служби на 

ВВШ Співтовариства 

Громадська спілка 

«За відродження 

річки Дніпро» 

Пропонується вилучити з 

причини відсутності 

коштів для їх реалізації 

Графу 

«Джерела фінансування» 

викладено в такій 

редакції: «за рахунок 

залучених коштів, в т.ч. 

технічна допомога» 

НЕ ВРАХОВАНО 

 

9.3.9. Створення баз 

даних: «РІС-індекс» для 

зони відповідальності РІС, 

корпусів суден, 

національної бази даних 

суден з Європейським 

ідентифікаційним 

номером. 

ДП «АМПУ» Пропонуємо вилучити із 

графи «Відповідальний 

виконавець» «ДП з 

обслуговування річкових 

водних шляхів», оскільки 

після прийняття 

Мінінфраструктури 

визначить на кого буде 

 ВРАХОВАНО 
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покладено виконання цієї 

функції та завдання Плану 

9.3.9. Створення баз 

даних: «РІС-індекс» для 

зони відповідальності РІС, 

корпусів суден, 

національної бази даних 

суден з Європейським 

ідентифікаційним 

номером.  

Громадська спілка 

«За відродження 

річки Дніпро» 

Пропонується вилучити з 

причини відсутності 

коштів для їх реалізації 

Графу 

«Джерела фінансування» 

викладено в такій 

редакції: «за рахунок 

залучених коштів, в т.ч. 

технічна допомога» 

НЕ ВРАХОВАНО 

 

9.3.10. Модернізація 

обладнання серверу 

головного центру та 

регіональних центрів РІС 

ДП «АМПУ» Пропонуємо вилучити із 

графи «Відповідальний 

виконавець»: «ДП з 

обслуговування річкових 

водних шляхів», оскільки 

після прийняття 

Мінінфраструктури 

визначить на кого буде 

покладено виконання цієї 

функції та завдання Плану 

 ВРАХОВАНО 

10.1.1. Імплементація у 

національне 

законодавство України 

європейських норм, 

стандартів та технічних 

регламентів у сфері 

безпеки на транспорті, 

включаючи вимоги до 

безпечної експлуатації 

інфраструктури та 

рухомого складу 

Мінінфраструктури 

Морська адміністрація 

ГО «Центр 

екологічних 

ініціатив «Екодія» 

Графу «найменування 

заходу» викласти в 

редакції: «Імплементація у 

національне 

законодавство України 

європейських норм, 

стандартів та технічних 

регламентів у сфері 

безпеки на транспорті, 

включаючи вимоги до 

безпечної експлуатації 

інфраструктури та 

екологічних стандартів 

щодо викидів від 

рухомого складу» 

Графу «найменування 

заходу» викладено в 

редакції: «Імплементація 

у національне 

законодавство України 

європейських норм, 

стандартів та технічних 

регламентів у сфері 

безпеки на транспорті, 

включаючи вимоги до 

безпечної експлуатації 

інфраструктури та 

екологічних стандартів 

щодо викидів від 

рухомого складу» 

ВРАХОВАНО 
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Графу «Відповідальний 

виконавець» доповнити 

словом «Мінприроди». 

Графу «Відповідальний 

виконавець» доповнено 

словом «Мінприроди». 

10.1.2. Запровадження 

системи екологічного 

менеджменту ISO 45001 з 

метою зменшення 

негативного впливу на 

навколишнє природне 

середовище та розробка 

методології визначення 

ступеня екологічного 

ризику для навколишнього 

природного середовища, 

обумовленого 

виробничою діяльністю 

екологічно небезпечних 

об’єктів 

Федерація 

роботодавців 

транспорту України 

Пропонується вилучити 

підпункт враховуючи 

наступне: 

1) Стандарт ISO 45001 

стосується екологічного 

менеджменту (стосується 

охорони здоров’я і безпеки 

праці). Окрім того, 

застосування стандартів є 

добровільною справою 

самих підприємств, і тому 

держава не має права в 

обов’язковому порядку 

вводити стандарти. 

Держава може 

стимулювати це. 

2) Розроблення 

зазначеної методології є 

надзвичайно складним) і 

поки що безпрецедентним) 

завданням, бо екологічно 

небезпечні об’єкти мають 

дуже широкий спектр 

впливу на довкілля. Певні 

успіхи у визначені ступеня 

екологічного впливу на 

людей (а не на довкілля) 

мають лише розвинені 

країни, зокрема США. 

Пропонується доповнити 

заходом в редакції: 

 ВРАХОВАНО  
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«10.1.2. розробити зміни 

до Закону України «Про 

автомобільний транспорт» 

стосовно затвердження 

центральним органом 

виконавчої влади, що 

забезпечує формування 

державної політики у 

сфері транспорту, норм 

витрат експлуатаційних 

матеріалів, зокрема 

моторного палива, а також 

щодо зазначення у 

документації із 

затвердження конструкції 

та експлуатаційній 

документації на 

транспортний засіб 

інформації про нормативи 

вмісту діоксиду вуглецю у 

викидах забруднюючих 

речовин і показників 

паливної економічності 

транспортного засобу (для 

електромобіля/гібридного 

автомобіля – про витрати 

електроенергії, 

електроенергії/паливної 

економічності та запасу 

ходу). Відповідальним 

виконавцем визначити 

Мінінфраструктури. 

Строком виконання – 

2019-2020». 

Графу «Очікуваний 

результат» викласти в 

редакції: 
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Створення правового 

забезпечення для 

підвищення паливної 

ефективності та зниження 

викидів парникових газів 

від автомобільного 

транспорту.» 

 

10.2.1. Вдосконалення 

національної системи 

обліку парникових газів та 

забруднюючих речовин 

шляхом внесення змін до: 

- Реєстрації та 

ведення реєстру КТЗ 

згідно Директиви 

1999/37/ЄС «Про 

реєстраційні документи 

для колісних транспортних 

засобів»; 

- Державної системи 

статистичних 

спостережень структури 

парку транспортних 

засобів згідно Настанови 

ЕМЕР /ЕЕА 2009 р.; 

Державної системи 

статистичних 

спостережень обсягів 

споживання різних видів 

пального та його 

властивостей згідно 

Настанови ЕМЕР/ЕЕА 

2009 р. 

ГО «Центр 

екологічних 

ініціатив «Екодія» 

Графу «найменування 

заходу» викласти в такій 

редакції: «Вдосконалення 

національної системи 

обліку парникових газів  та 

моніторингу викидів 

забруднюючих речовин 

шляхом внесення змін до: 

- Реєстрації та 

ведення реєстру КТЗ 

згідно Директиви 

1999/37/ЄС «Про 

реєстраційні документи 

для колісних транспортних 

засобів»; 

- Державної системи 

статистичних 

спостережень структури 

парку транспортних 

засобів згідно Настанови 

ЕМЕР /ЕЕА 2009 р.; 

Державної системи 

статистичних 

спостережень обсягів 

споживання різних видів 

пального та його 

властивостей згідно 

Настанови ЕМЕР/ЕЕА 

2009 р.» 

 ВРАХОВАНО 
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10.3. Забезпечення 

проведення стратегічної 

екологічної оцінки під час 

розроблення планів та 

програм розвитку 

транспортної галузі, 

зокрема забезпечення під 

час планування, 

проектування та 

будівництва об’єктів 

транспортної 

інфраструктури 

опрацювання 

альтернативних варіантів з 

метою недопущення чи 

мінімізації негативного 

впливу на навколишнє 

природне середовище, 

збереження лісів, 

територій та об’єктів 

природно-заповідного 

фонду, включаючи 

будівництво спеціальних 

переходів і захисних 

огороджень у місцях 

міграції диких тварин 

Український фонд 

природи 

Графу «найменування 

заходу» викласти в такій 

редакції: «Забезпечення 

проведення стратегічної 

екологічної оцінки під час 

розроблення планів та 

програм розвитку 

транспортної галузі, 

зокрема забезпечення під 

час планування, 

проектування та 

будівництва об’єктів 

транспортної 

інфраструктури 

опрацювання 

альтернативних варіантів з 

метою недопущення чи 

мінімізації негативного 

впливу на навколишнє 

природне середовище, 

збереження лісів, 

територій та об’єктів 

природно-заповідного 

фонду, місць, важливих 

для збереження 

біологічного і 

ландшафтного 

різноманіття, об’єктів 

Смарагдової мережі, 

територій, включених до 

екологічної мережі, 

включаючи будівництво 

спеціальних переходів і 

захисних огороджень у 

місцях міграції диких 

тварин». 

 НЕ ВРАХОВАНО 

Перелік та назва завдань 

повністю відповідають 

тексту Національної 

транспортної стратегії 

України на період до 2030 

року, затвердженої 

розпорядженням Кабінету 

Міністрів України 

від 30.05.2018  № 430. 
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10.3.1. Розробка методик 

визначення розрахунку 

викидів парникових газів 

та забруднюючих речовин 

автомобільним, 

авіаційним. залізничним, 

водним транспортом 

ГО «Центр 

екологічних 

ініціатив «Екодія» 

 

Графу «найменування 

заходу» викласти в 

редакції: «Розробка 

методик визначення та 

розрахунку викидів 

парникових газів і 

забруднюючих речовин 

автомобільним, 

авіаційним. залізничним, 

водним транспортом». 

«Очікуваний результат» 

викласти в такій редакції 

«Визначення джерел і 

обсягу викидів 

парникових газів, 

забруднюючих та 

шкідливих речовин від 

пересувних джерел, що дає 

змогу звітувати Україні  за 

Паризькою угодою» 

Графу «найменування 

заходу» викласти в 

редакції: «Розробка 

методик визначення та 

розрахунку викидів 

парникових газів і 

забруднюючих речовин 

автомобільним, 

авіаційним. залізничним, 

водним транспортом». 

«Очікуваний результат» 

викласти в такій редакції 

«Визначення джерел і 

обсягу викидів 

парникових газів, 

забруднюючих та 

шкідливих речовин від 

пересувних джерел, що 

дає змогу звітувати 

Україні за Паризькою 

угодою. 

Запровадження 

моніторингу 

забруднення повітря та 

шумового забруднення, 

зумовлене 

моторизованим 

транспортом.» 

ВРАХОВАНО 

 ГО «Буковинська 

агенція 

регіонального 

розвитку» 

Пропонується графу 

«найменування заходу»  

доповнити словами: 

«запровадження 

обов’язкового 

моніторингу забруднення 

повітря та шумового 

забруднення, зумовлене 

моторизованим 

транспортом» 

ВРАХОВАНО 

10.3.3. Проведення аналізу 

шляхів міграції тварин в 

районі автомобільних та 

залізничних магістралей та 

моніторингу ДТП по 

виявленню  наїзду на 

диких тварин, 

Український фонд 

природи 

Графу «найменування 

заходу» викласти в 

редакції: «Проведення 

досліджень, які 

спрямовані на виявлення 

місць перетину шляхів 

міграцій диких тварин і 

 ВРАХОВАНО 
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земноводних, рептилій 

тощо. 

автомобільних та 

залізничних доріг, 

виявлення критичних 

ділянок, де мають місце 

або існує велика 

ймовірність зіткнень 

тварин і транспорту; 

впровадження 

організаційних 

(регулювання дорожнього 

руху) та технічних 

(облаштування 

біопереходів, 

встановлення захисних 

огороджень, розчищення 

узбіч тощо) заходів з 

метою запобігання та 

зменшення аварійності, а 

також збереження 

біологічного різноманіття. 

Проведення аналізу 

шляхів міграції тварин в 

районі автомобільних та 

залізничних магістралей та 

моніторингу ДТП по 

виявленню наїзду на диких 

тварин, земноводних, 

рептилій тощо.» 

До графи «Відповідальний 

виконавець» включити 

«обласні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування», графу 

«очікувані результати» 

викласти в редакції: 

«Підготовлені пропозиції 
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щодо необхідності 

розроблення норми та 

стандартів зі створення 

біопереходів для тварин на 

автомобільній та 

залізничній мережі. 

Шляхи міграції диких 

тварин враховані в рамках 

проектів нового 

будівництва та 

реконструкції існуючих 

автодоріг та залізничних 

шляхів з метою 

забезпечення екологічної 

єдності природних 

комплексів і збереження 

біологічного 

різноманіття.» 

Графу «Джерела 

фінансування» викласти в 

такій редакції: «не 

потребує додаткового 

фінансування або 

фінансування в рамках 

окремих проектів» 

10.6. впровадження 

механізму економічного 

стимулювання переходу 

вантажних та 

пасажирських перевезень 

на більш екологічно чисті 

залізничний та водний 

види транспорту 

 

АсМАП Зазначають, що необхідно 

визначити джерела 

фінансування та вказати 

відповідні їх розрахунки 

Графу «Джерела 

фінансування» 

викладено в редакції: 

«За рахунок державних, 

залучених коштів, в т.ч. 

технічна допомога» 

ВРАХОВАНО 

ЧАСТКОВО 

10.6.1. Впровадження 

заходів з стимулювання 

переходу вантажних та 

ГО «Центр 

екологічних 

ініціатив «Екодія» 

Графу «найменування 

заходу» доповнити 

словами: 

 ВРАХОВАНО 
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пасажирських перевезень 

на більш екологічно чисті 

залізничний та водний 

види транспорту:  

- впровадження системи 

дорожніх зборів з 

учасників дорожнього 

руху та залежно від 

екологічного класу 

автомобіля; 

- впровадження механізму 

економічного 

стимулювання 

перевізників щодо 

скорочення викидів 

забруднюючих речовин та 

парникових газів, 

зменшення шуму від 

транспортних засобів; 

(навколишнє середовище); 

- стимули для 

використання 

альтернативних джерел 

енергії, а також для 

використання екологічно 

чистих видів транспорту та 

спеціальних транспортних 

засобів, включаючи 

електричні автомобілі, 

міський електротранспорт, 

такі як метро, трамваї, 

тролейбуси, електричні 

автобуси та велосипеди 

(громадські системи 

обміну велосипедів); 

- стимули для 

використання екологічно 

«…впровадження 

диференційованої 
системи дорожніх зборів з 

учасників дорожнього 

руху залежно від 

екологічного класу 

автомобіля; 

...включаючи електричні 

автомобілі, міський 

електротранспорт, такі як 

метро, трамваї, 

тролейбуси, електричні 

автобуси та велосипеди 

(громадські системи 

обміну велосипедів), 

автобуси на біогазі;…». 

До складу відповідальних 

виконавців додати: 

Мінприроди, Мінрегіон, 

Держенергоефективності 
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чистих матеріалів у 

виробничих сумішах для 

будівництва доріг та 

транспортної 

інфраструктури. 

 Асоціація 

велосипедистів 

Києва 

Додати наступні заходи: 

«…- фінансові механізми 

стимулювання 

користування 

велосипедами: 1) 

тимчасове, до 2021 року, 

скасування ввізного мита 

та зниження ставки ПДВ 

на велосипеди та 

електровелосипеди (за 

аналогією з 

електрокарами); 2) 

роботодавці можуть 

закупити велосипеди для 

своїх співробітників без 

оподаткування, якщо 

велосипеди 

використовуватимуться 

для робочих поїздок (за 

аналогією до данської 

системи відшкодування 

витрат на велосипеди)» 

 НЕ ВРАХОВАНО 

Відсутнє  обґрунтування: 

не визначено 

відповідальних 

виконавців, строку 

виконання, очікуваного 

результату, джерел 

фінансування. 

10.7. впровадження 

системи дорожніх зборів з 

користувачів 

автомобільних доріг 

залежно від обсягу 

викидів парникових газів 

ГО «Центр 

екологічних 

ініціатив «Екодія» 

Завдання пропонується 

викласти в такій редакції 

«Впровадження 

диференційованої системи 

дорожніх зборів з 

користувачів 

автомобільних доріг 

залежно від екологічного 

класу автомобіля. 

 НЕ ВРАХОВАНО 

Перелік та назва завдань 

повністю відповідають 

тексту Національної 

транспортної стратегії 

України на період до 2030 

року, затвердженої 

розпорядженням Кабінету 

Міністрів України 

від 30.05.2018  № 430. 
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10.7. впровадження 

системи дорожніх зборів з 

користувачів 

автомобільних доріг 

залежно від екологічного 

класу автомобіля 

 

АсМАП Зазначено необхідність 

визначення джерела 

фінансування та 

відповідних розрахунків 

 НЕ ВРАХОВАНО 

На даному етапі 

передбачено нормативне 

врегулювання, а саме 

розробка методики 

визначення розміру 

дорожніх зборів за 

користування 

автодорогами з 

урахуванням рівня 

екологічних норм 

автомобілів відповідно до  

Додатку ІІ Директиви 

99/62/ЄС про стягнення 

платні з вантажних 

транспортних засобів за 

використання певних 

інфраструктури, що не 

потребує додаткового 

фінансування. 

10.7.1. Розробка методики 

визначення розміру 

дорожніх зборів за 

користування 

автодорогами з 

урахуванням рівня 

екологічних норм 

автомобілів  відповідно до  

Додатку ІІ Директиви 

99/62/ЄС про стягнення 

платні з вантажних 

транспортних засобів за 

використання певних 

інфраструктури 

Федерація 

роботодавців 

транспорту України 

Пропонується в графі 

«Очікуваний результат» 

замінити слова «… 

високого екологічного 

класу» на слова «… з 

високим рівнем 

екологічних норм.» 

Графу «Очікуваний 

результат» викладено в 

редакції: 

«Збільшення кількості 

автомобілів з високим 

рівнем екологічних 

норм.» 

ВРАХОВАНО 
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 ГО «Центр 

екологічних 

ініціатив «Екодія» 

Пропонується доповнити 

заходом в редакції 

«Впровадження 

фіскальних інструментів 

регулювання викидів 

парникових газів в 

автотранспорті». 

До складу відповідальних 

виконавців додати: 

Мінприроди, Мінфін. 

 НЕ ВРАХОВАНО 

Відсутнє  обґрунтування: 

не визначено 

відповідальних 

виконавців, строку 

виконання, очікуваного 

результату, джерел 

фінансування. 

10.8. впровадження 

економічних та інших 

заходів стимулювання 

використання в містах 

екологічно більш чистих 

видів транспорту, зокрема 

електромобілів, міського 

електричного транспорту - 

метрополітенів, трамваїв, 

тролейбусів, електробусів, 

а також велосипедного 

(систем громадського 

прокату велосипедів) 

транспорту 

АсМАП Зазначають, що необхідно 

визначити джерела 

фінансування та вказати 

відповідні їх розрахунки 

 НЕ ВРАХОВАНО 

Окремим п.п 10.8.2. 

зазначено залучення 

коштів міжнародних 

фінансових організацій з 

метою придбання 

електротранспорту для 

міст України 

10.8. впровадження 

економічних та інших 

заходів стимулювання 

використання в містах 

екологічно більш чистих 

видів транспорту, зокрема 

електромобілів, міського 

електричного транспорту - 

метрополітенів, трамваїв, 

тролейбусів, електробусів, 

а також велосипедного 

(систем громадського 

Громадська 

організація 

«Буковинська 

агенція 

регіонального 

розвитку 

Пропонується до завдання 

включити перелік 

економічних стимулів, які 

будуть впроваджуватись 

для популяризації 

електротранспорту, 

зокрема: понижений тариф 

на електроенергію; 

впровадження програми 

компенсації державою 

відсоткових виплат за 

користування кредитів на 

закупівлю нового 

 НЕ ВРАХОВАНО 

Дані заходи 

зазначатимуться в Плані 

реалізації Концепції 

державної політики у 

сфері розвитку 

інфраструктури зарядних 

станцій для електричних 

транспортних засобів 

(відповідно до п. 10.11.2) 
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прокату велосипедів) 

транспорту 

електротранспорту або 

фіксовану суму 

компенсації; питання 

включення в порядок 

надання підтримки 

проектів Державним 

фондом регіонального 

розвитку пріоритету 

«Розвиток сталої 

мобільності»; збільшити 

(щонайменше вдвічі) 

кількість балів, які 

отримує перевізник-

претендент на конкурсі з 

перевезення пасажирів, за 

використання для 

перевезень більш 

екологічних видів 

транспорту; врегулювати 

питання (дозволити) 

внутрішньоміських 

перевезень транспортом, 

що здійснює регіональні 

перевезення. 

10.8.1 Розроблення та 

впровадження 

транспортних моделей 

великих міст з метою 

оптимізації пасажирського 

сполучення та підготовки 

до активного розвитку 

мережі електротранспорту 

у містах 

ГО «Центр 

екологічних 

ініціатив «Екодія»» 

Графу «найменування 

заходу» викласти в такій 

редакції «Розроблення та 

впровадження 

транспортних моделей 

великих міст з метою 

оптимізації пасажирського 

сполучення та підготовки 

до активного розвитку 

мережі електротранспорту 

у містах, інтегруючи (за 

можливості) у моделі 

вироблення споживаної 

ВРАХОВАНО 
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електроенергії з місцевих 

відновлюваних джерел 

енергії». 

10.8.3 Розробка Концепції 

розвитку міського 

електричного транспорту 

України  

ГО «Центр 

екологічних 

ініціатив «Екодія» 

Пропонується графу: 

«Відповідальний 

виконавець» доповнити 

словами: «Мінрегіон, 

Держенергоефективності» 

 ВРАХОВАНО 

10.9. впровадження 

механізму економічного 

стимулювання 

перевізників для 

зменшення викидів 

забруднюючих речовин та 

парникових газів, 

зниження рівня шумів від 

транспортних засобів 

АсМАП Зазначають, що необхідно 

визначити джерела 

фінансування та вказати 

відповідні їх розрахунки 

 НЕ ВРАХОВАНО 

На даному етапі 

передбачено нормативне 

врегулювання, а саме 

проведення аналізу та 

підготовка пропозицій 

щодо надання податкових 

пільг перевізникам, які 

застосовують транспортні 

засоби, оснащені 

електричними двигунами, 

що не потребує 

додаткового 

фінансування. 

10.9.1. Проведення аналізу 

та підготовка пропозицій 

щодо надання податкових 

пільг перевізникам, які 

застосовують транспортні 

засоби, оснащені 

електричними двигунами  

Громадська 

організація 

«Буковинська 

агенція 

регіонального 

розвитку 

Графу «найменування 

заходу» пропонується 

доповнити словами: 

«збільшити (щонайменше 

вдвічі) кількість балів, які 

отримує перевізник-

претендент на конкурсі з 

перевезення пасажирів, за 

використання для 

перевезень більш 

екологічних транспортних 

засобів» 

 

 
НЕ ВРАХОВАНО 

Відсутнє  обґрунтування: 

не визначено 

відповідальних 

виконавців, строку 

виконання, очікуваного 

результату, джерел 

фінансування. 
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10.9.3. Внесення змін до 

ліцензійних умов 

провадження 

господарської діяльності 

транспорту екологічних 

вимог до рівня шуму від 

транспортних засобів 

ГО «Центр 

екологічних 

ініціатив «Екодія» 

Графу «Відповідальний 

виконавець» доповнити 

словами: «Національна 

патрульна поліція, міські 

державні адміністрації». 

 ВРАХОВАНО 

10.11. стимулювання 

використання 

альтернативних джерел 

енергії, а також 

екологічних видів 

транспорту та спецтехніки 

ГО «Центр 

екологічних 

ініціатив «Екодія» 

Пропонується до заходів 

10.11.4., 10.11.5., 10.11.6. 

додати до граф 

«Відповідальні виконавці» 

слова: «Мінрегіон, 

Держенергоефективності»

. 

 ВРАХОВАНО 

 Асоціація 

велосипедистів 

Києва 

Пропонується додати захід 

«Впровадження заходів 

стимулювання 

використання велосипедів 

як транспортних засобів у 

містах та урбанізованих 

територіях.» 

 НЕ ВРАХОВАНО 

Відсутнє  обґрунтування: 

не визначено 

відповідальних 

виконавців, строку 

виконання, очікуваного 

результату, джерел 

фінансування. 

 Громадська 

організація 

«Буковинська 

агенція 

регіонального 

розвитку» 

Пропонується додати захід 

«Розробка програми 

розвитку мережі 

електрозарядних станцій 

для електромобілів» 

 ВРАХОВАНО П.п. 

10.11.1-10.11.3 

 Громадська 

організація 

«Буковинська 

агенція 

регіонального 

розвитку» 

Пропонується додати захід 

 «Стимулювання 

відкриття електрозарядних 

станцій для 

електромобілів (зокрема, 

шляхом встановлення 

тимчасових пільгових 

тарифів на енергоносії)» 

 ВРАХОВАНО П.п. 

10.11.1-10.11.3 
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 Громадська 

організація 

«Буковинська 

агенція 

регіонального 

розвитку» 

Пропонується додати захід 

 «Включення в ДБНи 

нормативу встановлення 

електрозарядних станцій 

на паркінгах торгових 

центрів, інших великих 

об’єктів» 

 ВРАХОВАНО П.п. 

10.11.1-10.11.4 

10.13.1. Організаційно-

методичне забезпечення 

запровадження 

екологічних норм «Євро» 

для колісних 

транспортних засобів, що 

вперше реєструються в 

Україні 

Федерація 

роботодавців 

транспорту України 

В графі «найменування 

заходу» замінити 

«Організаційно-методичне 

забезпечення…» на 

«Методичне 

забезпечення…» 

 ВРАХОВАНО 

10.13.2. Впровадження 

системи дорожніх зборів з 

учасників дорожнього 

руху залежно від 

екологічного класу 

автомобіля 

Федерація 

роботодавців 

транспорту України 

В графі «найменування 

заходу» замінити 

«…екологічного класу…» 

на «… рівня екологічних 

норм…» 

 ВРАХОВАНО 

10.13.3. Впровадження 

заходів щодо 

стимулювання 

використання екологічно 

чистих видів транспорту 

Федерація 

роботодавців 

транспорту України 

В графі «найменування 

заходу» доповнити «… 

екологічно більш чистих 

видів транспорту» 

 ВРАХОВАНО 

10.21.2. Моніторинг 

об’єктів (за допомогою 

пересувних мобільних 

пунктів контролю), що 

шкідливо впливають на 

стан навколишнього 

природного середовища та 

безоплатне подання 

відповідної інформації 

Федерація 

роботодавців 

транспорту України 

В графі «найменування 

заходу» пропонується 

замінити слово 

«Моніторинг…» на  слова 

«Екологічний контроль…» 

 ВРАХОВАНО 
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органам, що ведуть 

державний облік 

 Громадська спілка 

«За відродження 

річки Дніпро» 

Пропонується додати 

новий захід 

«Захист українського 

прапору при каботажних 

перевезеннях з річкових 

портів» 

 НЕ ВРАХОВАНО 

На підставі діючих 

нормативно-правових 

актів щодо заборони 

каботажних перевезень. 

 Громадська спілка 

«За відродження 

річки Дніпро» 

Пропонується додати 

новий захід 

«Прозорість реалізації 

ґрунту, вилученого зо дна 

у результаті 

днопоглиблюваних робіт» 

 НЕ ВРАХОВАНО 

Не належить до 

компетенції 

Мінінфраструктури 

відповідно до Положення 

про Міністерство 

інфраструктури України, 

затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України від 

30.06.2015 № 460 

 Громадська спілка 

«За відродження 

річки Дніпро» 

Пропонується додати 

новий захід 

«Заборона скидання 

суднових стічних вод у 

водоймища» 

 ВРАХОВАНО 

ЧАСТКОВО 

Запропонований для 

включення пункт заходу 

зазначено в п.п. 10.1.3. 

 Громадська спілка 

«За відродження 

річки Дніпро» 

Пропонується додати 

новий захід 

«Імплементація 13-ти 

базових Директив і 6-ти 

Регламентів ЄС 

(№№98/47, 2000/59, 

2000/60, 2003/96, 2005/44, 

2005/65, 2008/68, 2008/106, 

2009/15, 2009/16, 2010/65, 

2016/1629, 2017/2397, 

1101/89, 3221/91, 718/1999, 

 НЕ ВРАХОВАНО 

Відсутнє  обґрунтування: 

не визначено 

відповідальних 

виконавців, строку 

виконання, очікуваного 

результату, джерел 

фінансування. 
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725/2004, 336/2006, 

2017/352)» 

 Громадська спілка 

«За відродження 

річки Дніпро» 

Пропонується додати 

новий захід 

«Стимулювання розвитку 

суднобудування за 

державною програмою» 

 НЕ ВРАХОВАНО 

Розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 6 

травня 2009 р. № 671-р 

прийнято Концепцію 

Загальнодержавної 

цільової економічної 

програми розвитку 

кораблебудування на 

період до 2035 року, 

впровадження якої не 

входить до компетенції 

Мінінфраструктури 

 Громадська спілка 

«За відродження 

річки Дніпро» 

Пропонується додати 

новий захід 

«Подати до Верховної 

Ради України проект 

Закону України «Про 

національну комісію, що 

здійснює державне 

регулювання у сфері 

транспорту» 

 НЕ ВРАХОВАНО 

Не належить до 

компетенції 

Мінінфраструктури 

відповідно до Положення 

про Міністерство 

інфраструктури України, 

затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України від 

30.06.2015 № 460 

 Громадська 

організація 

«Буковинська 

агенція 

регіонального 

розвитку» 

Пропонується додати 

новий захід 

«Зобов’язання органів 

місцевого самоврядування 

враховувати забруднення 

під час планування 

організації дорожнього 

руху в населених пунктах» 

 НЕ ВРАХОВАНО 

Зазначені заходи є 

складовими виконання 

п.6.6.1. «Виконання 

заходів Державної 

програми підвищення 

рівня безпеки дорожнього 

руху в Україні на період 

до 2020 року, 

затвердженої постановою 
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Кабінету Міністрів 

України від 25 квітня 2018 

р. № 435». 

Разом з тим, аналогічні 

заходи визначені п. 4 

постанови Кабінету 

Міністрів України від 25 

квітня 2018 р. № 435, де 

передбачено розробка та 

затвердження 

регіональних програм з 

безпеки дорожнього руху. 

 Громадська 

організація 

«Буковинська 

агенція 

регіонального 

розвитку» 

Пропонується додати 

новий захід: 

«Впровадити систему 

регулювання в’їзду 

транспорту на території 

при перевищенні норм 

забруднення повітря» 

 НЕ ВРАХОВАНО 

Зазначені заходи є 

складовими виконання 

п.6.6.1. «Виконання 

заходів Державної 

програми підвищення 

рівня безпеки дорожнього 

руху в Україні на період 

до 2020 року, 

затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів 

України від 25 квітня 2018 

р. № 435», а також п. 4 

Постанови Кабінету 

Міністрів України від 25 

квітня 2018 р. № 435 

передбачено розробка та 

затвердження 

регіональних програм з 

безпеки дорожнього руху. 

 ГО «Українська 

організація захисту 

споживачів послуг» 

Пропонується додати 

новий пункт 

«Розробка цільової 

програми щодо 

поетапного переходу 

 НЕ ВРАХОВАНО 

Зазначено п.п 10.8.3. 
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муніципального 

громадського транспорту 

на електротранспорт; 

здійснення поступової 

зміни маршрутних 

автобусів на електробуси 

(до 2027 року)» 

 ГО «Українська 

організація захисту 

споживачів послуг» 

Пропонується додати 

новий пункт 

«Розробка комплексу 

економічних, податкових, 

митних, екологічних та 

інших стимулів для 

переходу автовласників на 

електромобілі» 

 НЕ ВРАХОВАНО 

Дані заходи 

зазначатимуться в Плані 

реалізації Концепції 

державної політики у 

сфері розвитку 

інфраструктури зарядних 

станцій для електричних 

транспортних засобів 

(відповідно до п. 10.11.2) 

9.3.2. Імплементація 

Директиви 2005/44/ЄС 

про гармонізовані річкові 

інформаційні служби на 

внутрішніх водних шляхів 

Співтовариства 

ТОВ СП 

«НІБУЛОН» 

Назву заходу 

пропонується викласти у 

редакції: «Впорядкування 

діяльності існуючої РІС 

шляхом адаптації її до РСІ 

ЄС відповідно до 

Директиви ЄС (зокрема 

№№ 2002/59, 2005/44)» 

Назву заходу викладено у 

редакції: «Імплементація 

Директив 2005/44/ЄС та  

2002/59/ЄС про 

гармонізовані річкові 

інформаційні служби на 

внутрішніх водних 

шляхів Співтовариства» 

ВРАХОВАНО в редакції 

9.3.4. Покращення 

інформаційного 

забезпечення 

судноплавства, передачі 

на судна в електронному 

вигляді 

гідрометеорологічної 

інформації, відомостей 

про зміни у роботі засобів 

навігаційного оснащення 

та іншої навігаційно-

ТОВ СП 

«НІБУЛОН» 

Виключити захід у зв’язку 

з тим, що Комітет 

Верховної Ради України з 

питань транспорту 

відхилив запровадження 

«річкового збору» 

 ВРАХОВАНО 
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гідрографічної і 

гідрологічної інформації в 

зоні дії річкової 

інформаційної служби 

10.1. забезпечення 

пріоритетності вимог 

екологічної безпеки, 

обов’язковості 

додержання екологічних 

стандартів, нормативів та 

лімітів використання 

природних ресурсів під 

час провадження 

господарської, 

управлінської та іншої 

діяльності 

ТОВ СП 

«НІБУЛОН» 

Доповнити заходом 

наступного змісту: 

«заборона скидання будь-

яких суднових стічних вод 

на ВВШ» 

 НЕ ВРАХОВАНО. 

Питання врегульоване, 

заборона здійснюється на 

підставі  нормативно-

правових актів  

Доповнити заходом 

наступного змісту: 

«Прозорість процедур 

реалізації ґрунту, що 

вилучено з дна в результаті 

днопоглиблювальних 

робіт» 

 НЕ ВРАХОВАНО. 

Не належить до 

компетенції 

Мінінфраструктури 

відповідно до Положення 

про Міністерство 

інфраструктури України, 

затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України від 

30.06.2015 № 460 

93.4.  ТОВ СП 

«НІБУЛОН» 

Виключити захід у зв’язку 

відхиленням Комітету 

Верховної Ради України з 

питань транспорту 

запровадження «річкового 

збору» 

 ВРАХОВАНО 

 

6.12. створення Реєстру 

автомобільних 

перевізників, який 

включає базу даних щодо 

порушень вимог 

законодавства 

Український 

транспортний союз 

Узгодити з пп 5.4.2., 5.4.3. 

пріоритету 1 

Графу «відповідальні 

виконавці» доповнено 

словом: 

«Укртрансбезпека» 

ВРАХОВАНО 

10.8. впровадження 

економічних та інших 

заходів стимулювання 

використання в містах 

Асоціація 

«Природного газу 

для транспортних 

засобів України» 

Графу «найменування 

завдання» доповнити 

словами: «транспорту, 

який працює на 

 НЕ ВРАХОВАНО 

Перелік та назва завдань 

повністю відповідають 

тексту Національної 
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екологічно більш чистих 

видів транспорту, зокрема 

електромобілів, міського 

електричного транспорту - 

метрополітенів, трамваїв, 

тролейбусів, електробусів, 

а також велосипедного 

(систем громадського 

прокату велосипедів) 

транспорту 

природному стисненому 

(CNG) або зрідженому 

(LNG) газі (метан)» 

транспортної стратегії 

України на період до 2030 

року, затвердженої 

розпорядженням Кабінету 

Міністрів України 

від 30.05.2018  № 430. 

10.9.1. Проведення аналізу 

та підготовка пропозицій 

щодо надання податкових 

пільг перевізникам, які 

застосовують транспортні 

засоби, оснащені 

електричними двигунами 

Асоціація 

«Природного газу 

для транспортних 

засобів України» 

Графу «найменування 

заходу» доповнити 

словами: «та двигунами, 

які працюють на 

природному стисненому 

(CNG) або зрідженому 

(LNG) газі (метан)» 

 ВРАХОВАНО 

Пріоритет 4. Безперешкодна мобільність та міжрегіональна інтеграція 

П.п. 1.1. Проведення 

аналізу існуючого стану та 

побудова транспортної 

моделі областей та 

великих міст, вибір 

пілотного регіону 

Громадська 

організація «Центр 

екологічних 

ініціатив «Екодія» 

Графу «Очікувані 

результати» викласти в 

редакції: «Розроблено 

дорожню карту побудови 

транспортної моделі 

сталої мобільності, міста, 

області» 

 ВРАХОВАНО. 

Пп. 5.1. Нормативне 

забезпечення 

запровадження 

автоматизованої системи 

обліку оплати проїзду та 

«єдиного транспортного 

квитка»  

 

Громадська 

організація «Центр 

екологічних 

ініціатив «Екодія» 

Графу «Найменування 

заходу» викласти в 

редакції: «Нормативне 

забезпечення 

запровадження 

автоматизованої системи 

обліку оплати проїзду та 

«електронного квитка»» 

Графу «Найменування 

заходу» викладено в 

редакції: «Нормативне 

забезпечення 

запровадження 

автоматизованої системи 

обліку оплати проїзду та 

«єдиного транспортного 

квитка» (в електронній 

формі)» 

ВРАХОВАНО 

ЧАСТКОВО 
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П. 23. проведення 

перевірок використання 

транспортних засобів 

понад установлений 

Громадська 

організація «Центр 

екологічних 

ініціатив «Екодія» 

Графу «найменування 

завдання» викласти в 

редакції: «проведення 

перевірок використання 

транспортних засобів 

понад установлений 

виробником строк» 

 НЕ ВРАХОВАНО. 

Перелік та назва завдань 

повністю відповідають 

тексту Національної 

транспортної стратегії 

України на період до 2030 

року, затвердженої 

розпорядженням Кабінету 

Міністрів України 

від 30.05.2018  № 430. 

П. 25. забезпечення 

доступності транспортних 

послуг для всіх громадян, 

у тому числі для осіб з 

інвалідністю та інших 

маломобільних груп 

населення, шляхом 

створення для них 

доступного середовища 

для вільного пересування 

Громадська 

організація «Центр 

екологічних 

ініціатив «Екодія» 

Графу «Найменування 

завдання» викласти в 

редакції: «забезпечення 

доступності транспортних 

послуг для всіх громадян, 

у тому числі для осіб з 

інвалідністю та інших 

маломобільних груп 

населення, шляхом 

створення для них 

доступного середовища 

для вільного та 

безбар’єрного 

пересування»  

  

 

 НЕ ВРАХОВАНО. 

Перелік та назва завдань 

повністю відповідають 

тексту Національної 

транспортної стратегії 

України на період до 2030 

року, затвердженої 

розпорядженням Кабінету 

Міністрів України 

від 30.05.2018  № 430. 

П. 26. поступове 

оновлення рухомого 

складу для пасажирських 

перевезень, заміна видів 

транспорту з вуглецевими 

викидами, просування 

“зелених” видів 

транспорту, забезпечення 

розвитку велосипедного 

руху в містах, заміна 

концепції використання 

Громадська 

організація «Центр 

екологічних 

ініціатив «Екодія» 

Графу «Найменування 

завдання» викласти в 

редакції: «поступове 

оновлення рухомого 

складу для пасажирських 

перевезень, заміна видів 

транспорту з вуглецевими 

та шкідливими для 

здоров’я населення 

викидами, просування 

“зелених” видів 

 НЕ ВРАХОВАНО. 

Перелік та назва завдань 

повністю відповідають 

тексту Національної 

транспортної стратегії 

України на період до 2030 

року, затвердженої 

розпорядженням Кабінету 

Міністрів України 

від 30.05.2018  № 430. 
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міні-автобусів на більш 

гнучкі та екологічно чисті 

системи, обладнані для 

перевезення осіб з 

інвалідністю та інших 

маломобільних груп 

населення 

транспорту, забезпечення 

розвитку велосипедного 

руху в містах, оптимізація 

концепції використання 

міні-автобусів залежно від 

попиту населення на 

більш гнучкі та 

екологічно чисті системи, 

обладнані для перевезення 

осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних 

груп населення» 

П. 27. сприяння 

підвищенню міської 

мобільності та розвитку 

системи мережі 

паркувальних зон і 

пасажирських терміналів 

для пересадки з 

індивідуального 

транспорту на міський 

транспорт 

Громадська 

організація «Центр 

екологічних 

ініціатив «Екодія» 

Графу «Очікувані 

результати» викласти в 

редакції: «розроблено 

транспортні моделі 

великих міст, що 

включитимуть визначення 

вузлів необхідності 

перехоплюючих паркінгів, 

зон паркування та 

проїзду» 

 ВРАХОВАНО 

П. 24. запровадження 

системи моніторингу 

дотримання прав 

пасажирів та критеріїв 

оцінювання якості послуг 

пасажирських перевезень, 

а також систем 

стимулювання 

перевізників за їх 

досягнення та дотримання 

соціальних нормативів 

Авіаційний комітет 

ЕР при 

Мінінфраструктури 

Доповнити заходом. 

«Нормативно-правове 

забезпечення 

врегулювання захисту 

прав пасажирів чартерних 

рейсів у випадку затримок 

вильоту відповідно до 

законодавства ЄС», 

виконавці 

«Державіаслужба» термін 

виконання «2019», 

очікуваний результат 

«Прийняття нових 

Авіаційних правил 

України  «Про правила 

 ВРАХОВАНО 
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перевезення 

пасажирів/вантажу/пошти 

», джерела фінансування 

«не потребує додаткового 

фінансування» 

П. 19. . сприяння розвитку 

та популяризації авіації 

загального призначення, в 

тому числі шляхом 

спрощення процедур 

реєстрації, сертифікації та 

митного оформлення 

повітряних суден і 

надлегких літальних 

апаратів, а також 

приведення вимог 

законодавства України у 

відповідність із 

стандартами та 

рекомендованою 

практикою IКАО щодо 

нерегулярних 

міжнародних польотів з 

некомерційною метою 

Авіаційний комітет 

ЕР при 

Мінінфраструктури 

Доповнити заходом: 

«Лібералізація ринку 

авіації загального 

призначення», виконавці 

«Державіаслужба», термін 

виконання «2020», 

очікуваний результат 

«Спрощення процедур 

реєстрації, сертифікації та 

митного оформлення 

повітряних суден і 

надлегких літальних 

апаратів відповідно до 

рекомендованої практики 

IКАО щодо нерегулярних 

міжнародних польотів з 

некомерційною метою» 

джерела фінансування «не 

потребує додаткового 

фінансування» 

 ВРАХОВАНО 

П. 19. Авіаційний комітет 

ЕР при 

Мінінфраструктури 

Доповнити заходом: 

«Розробка нормативно-

правових документів для 

врегулювання 

використання БПЛА з 

урахуванням світової 

практики лібералізації їх 

використання» виконавці 

«Державіаслужба», термін 

виконання «2019», 

очікуваний результат 

Прийняття Авіаційних 

 ВРАХОВАНО 
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правил України «Про 

використання та польоти 

безпілотних літальних 

апаратів», джерела 

фінансування «не 

потребує додаткового 

фінансування» 

Пп. 11.1. Розробка проекту 

Закону «Про внесення змін 

до Податкового кодексу 

України» в частині відміни 

ПДВ з продажу квитків за 

перевезення пасажирів 

Авіаційний комітет 

ЕР при 

Мінінфраструктури 

Графу «Виконавці» 

доповнити словом: 

«Мінекономрозвитку» 

 ВРАХОВАНО. 

П. 11. стимулювання 

розвитку транспортних 

перевезень пасажирів між 

регіонами країни, зокрема 

шляхом відміни податку 

на додану вартість, 

державного збору з 

пасажирів тощо 

Авіаційний комітет 

ЕР при 

Мінінфраструктури 

Доповнити заходом: 

«Впровадження механізму 

підтримки суспільно 

важливих перевезення» , 

виконавці «Мінфін 

Мінінфраструктури 

Мінекономрозвитку 

ОДА», термін виконанння 

«2019», очікувані 

результати «Розробка та 

прийняття Постанови 

КМУ «Про підтримку 

суспільно важливих 

перевезень»  

(Застосування статті 96  

Повітряного кодексу 

України)», джерела 

фінансування «не 

потребує додаткового 

фінансування» 

В редакції очікувані 

результати «розроблено 

та подано до Кабінету 

Міністрів Укрїни 

проекту акта щодо 

підтримки суспільно 

важливих перевезень»  

(Застосування статті 96  

Повітряного кодексу 

України)» 

ВРАХОВАНО 

ЧАСТКОВО. 

 

П. 3. . запровадження 

механізму дієвого 

контролю за наданням 

Авіаційний комітет 

ЕР при 

Мінінфраструктури 

Доповнити заходом: 

«Приведення у 

відповідність 

 НЕ ВРАХОВАНО. 

Не відноситься до питань, 

що регулюються в рамках 
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звітності на транспорті 

всіма суб’єктами 

господарювання та 

підвищення їх 

відповідальності за 

надання недостовірних 

данних 

нормативних актів щодо 

публікації відкритих 

даних» 

Національної 

транспортної стратегії 

України на період до 2030 

року 

П. 5. забезпечення 

розвитку 

мультимодальних 

пасажирських перевезень 

та запровадження 

“єдиного транспортного 

квитка” 

Авіаційний комітет 

ЕР при 

Мінінфраструктури 

Доповнити заходом: 

«Розроблення та 

прийняття нормативно-

правових актів щодо 

тарифного зонування для 

громадського транспорту 

в містах та передмісті» 

 НЕ ВРАХОВАНО. 

недостатньо інформації 

щодо визначення 

тарифного зонування 

П. 18.1. Облаштування 

безпечної пішохідної 

інфраструктури, 

створення безпечної 

інфраструктура для руху 

велосипедів 

Асоціація 

велосипедистів 

Києва 

Графу «очікувані 

результати» викласти в 

редакції: «Облаштування 

наземних пішохідних 

переходів 

(оновлення дорожніх 

знаків, дорожньої 

розмітки, пішохідних 

огороджень, 

альтернативних засобів 

освітлення, установка, 

світлофорів, острівців 

безпеки, засобів 

примусового зниження 

швидкості); влаштування 

(проектування та 

будівництво) 

в містах та на позаміських 

дорогах 

відокремлених 

велосипедних доріжок; 

популяризація 

Графу «очікувані 

результати» викладено в 

редакції: «Облаштування 

наземних пішохідних 

переходів 

(оновлення дорожніх 

знаків, дорожньої 

розмітки, пішохідних 

огороджень, 

альтернативних засобів 

освітлення, установка, 

світлофорів, острівців 

безпеки, засобів 

примусового зниження 

швидкості); влаштування 

(проектування та 

будівництво) 

в містах та на 

позаміських дорогах 

відокремлених 

велосипедних доріжок; 

популяризація 

ВРАХОВАНО 

ЧАСТКОВО. 

 



92 

 

використання пішоходами 

та 

велосипедистами 

світловідбивних засобів, 

встановлення критих 

велопарковок біля 

транспортних вузлів 

(входів до станцій метро); 

 дозвіл перевезення 

велосипедів у 

громадському транспорті» 

використання 

пішоходами та 

велосипедистами 

світловідбивних засобів, 

встановлення 

велопарковок біля 

транспортних вузлів». 

П. 2.1. Розробка методики 

оцінки надання якості 

транспортних послуг як на 

національному та і на 

регіональному рівнях, що 

передбачатиме 

обов'язковість 

розроблення системи 

якості послуг 

пасажирських перевезень 

її оприлюднення, 

моніторинг та за 

результатами усунення 

недоліків 

Уповноважений 

Президента України 

з прав людей з 

інвалідністю 

Сушкевич В.М. 

Графа «Найменування 

завдання» викласти в 

редакції: «Розробка 

методики оцінки надання 

якості транспортних послуг 

як на національному та і на 

регіональному рівнях, що 

передбачатиме 

обов'язковість розроблення 

системи якості послуг 

пасажирських перевезень (з 

виокремленням показників, 

що дозволятимуть оцінити 

доступність послуг для осіб 

з інвалідністю та інших 

маломобільних груп 

населення, насамперед для 

пасажирів, які 

користуються кріслами 

колісними, мають 

порушення зору та слуху) її 

оприлюднення, моніторинг 

та за результатами усунення 

недоліків»; 

Графу «Очікувані 

результати» викласти в 

 ВРАХОВАНО 
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редакції : «прийняття 

наказу Мінінфраструктури 

щодо затвердження 

методики оцінки надання 

якості транспортних послуг 

як на національному та і на 

регіональному рівнях, що 

передбачатиме 

обов'язковість розроблення 

системи якості послуг 

пасажирських перевезень (з 

виокремленням показників, 

що дозволятимуть оцінити 

доступність послуг для осіб 

з інвалідністю та інших 

маломобільних груп 

населення насамперед для 

пасажирів, які 

користуються кріслами 

колісними, мають 

порушення зору та слуху) її 

оприлюднення, моніторинг 

та результатами усунення 

недоліків» 

Пп. 25. забезпечення 

доступності транспортних 

послуг для всіх громадян, 

у тому числі для осіб з 

інвалідністю та інших 

маломобільних груп 

населення, шляхом 

створення для них 

доступного середовища 

для вільного пересування 

Уповноважений 

Президента України 

з прав людей з 

інвалідністю 

Сушкевич В.М. 

Доповнити заходом: 

«Розроблення Програми 

щодо створення належних 

умов доступності для осіб 

з інвалідністю та інших 

маломобільних груп 

населення до об’єктів 

залізничної 

інфраструктури», графа 

«відповідальні виконавці»: 

«Мінінфраструктури, ПАТ 

«Укрзалізниця»; 

В редакції: «Графа 

«назва заходу»: 

«Розроблення Плану дій 

щодо створення 

належних умов 

доступності для осіб з 

інвалідністю та інших 

маломобільних груп 

населення до об’єктів 

залізничної 

інфраструктури», графа 

«відповідальні 

виконавці»: 

ВРАХОВАНО. 
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Графа «строк виконання»: 

«2019»; графа «очікувані 

результати»: 

«Розроблення та 

затвердження програми, 

якою передбачено: 

- придбання 

механічних підйомників, 

ліфтів, піднімальних 

платформ тощо; 

встановлення пандусів, 

пологих спусків 

(підйомів); 

- облаштування 

тактильними (тактильні 

смуги, тактильні 

інформаційні покажчики) 

та візуальними 

елементами доступності 

(контрастне маркування, 

інформаційні таблички та 

покажчики), а також 

аудіопокажчиками; 

облаштування пішохідних 

переходів через залізничні 

колії на одному рівні з 

верхом головки рейок, 

таким чином щоб вони 

були зручними для 

пересування осіб з 

інвалідністю, які 

пересуваються на кріслах 

колісних» 

«Мінінфраструктури, АТ 

«Укрзалізниця» (за 

згодою)»; Графа «строк 

виконання»: «2019»; 

графа «очікувані 

результати»: 

«Розроблено та 

затверджено План дій, 

яким передбачено: 

- придбання 

механічних підйомників, 

ліфтів, піднімальних 

платформ тощо; 

встановлення пандусів, 

пологих спусків 

(підйомів); 

- облаштування 

тактильними (тактильні 

смуги, тактильні 

інформаційні 

покажчики) та 

візуальними елементами 

доступності (контрастне 

маркування, 

інформаційні таблички та 

покажчики), а також 

аудіопокажчиками; 

облаштування 

пішохідних переходів 

через залізничні колії, 

таким чином щоб вони 

були зручними для 

пересування осіб з 

інвалідністю, які 

пересуваються на кріслах 

колісних». Графа 
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«джерела фінансування: 

«Не потребує 

додаткового 

фінансування» 

П. 25. забезпечення 

доступності транспортних 

послуг для всіх громадян, 

у тому числі для осіб з 

інвалідністю та інших 

маломобільних груп 

населення, шляхом 

створення для них 

доступного середовища 

для вільного пересування 

Уповноважений 

Президента України 

з прав людей з 

інвалідністю 

Сушкевич В.М. 

Доповнити заходом: 

«Розроблення Програми 

щодо створення належних 

умов доступності для осіб 

з інвалідністю та інших 

маломобільних груп 

населення до об’єктів 

поштового зв’язку», графа 

«відповідальні виконавці»: 

«Мінінфраструктури, ПАТ 

«Укрпошта»; 

Графа «строк виконання»: 

«2019»; графа «очікувані 

результати»: 

«Розроблення та 

затвердження програми 

зобов’язання працівників 

поштового зв’язку 

надавати допомогу особам 

з інвалідністю щодо 

отримання послуг 

потового зв’язку, зокрема 

при заповненні необхідних 

бланків»   

В редакції: 

Графа «назва заходу»: 

«Розроблення плану дій 

щодо створення 

належних умов 

доступності для осіб з 

інвалідністю та інших 

маломобільних груп 

населення до об’єктів 

поштового зв’язку», 

графа «відповідальні 

виконавці»: 

«Мінінфраструктури, 

ПАТ «Укрпошта»; 

Графа «строк 

виконання»: «2019»; 

графа «очікувані 

результати»: 

«Розроблення та 

затвердження плану дій, 

яким передбачено 

створення належних 

умов доступності для 

осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних 

груп населення до 

об’єктів поштового 

зв’язку, в тому числі  

надання допомоги 

особам з інвалідністю 

щодо отримання послуг 

потового зв’язку, 

ВРАХОВАНО. 
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зокрема при заповненні 

необхідних бланків». 

Графа «джерела 

фінансування: «Не 

потребує додаткового 

фінансування» 

П. 25. забезпечення 

доступності транспортних 

послуг для всіх громадян, 

у тому числі для осіб з 

інвалідністю та інших 

маломобільних груп 

населення, шляхом 

створення для них 

доступного середовища 

для вільного пересування 

Уповноважений 

Президента України 

з прав людей з 

інвалідністю 

Сушкевич В.М. 

Доповнити заходом: 

«Внесення змін до законів 

щодо створення 

доступності осіб з 

інвалідністю до об’єктів 

транспортно-дорожньої 

інфраструктури  та 

поштового зв’язку і 

посилення 

відповідальності за не 

створення зазначеного», 

графа «відповідальні 

виконавці»: 

«Мінінфраструктури, 

Державіаслужба, Морська 

адміністрація, ПАТ 

«укрзалізниця», ПАТ 

«Укрпошта»; 

Графа «строк виконання»: 

«2019»; графа «очікувані 

результати»:  

«Подання на розгляд 

Уряду проектів законів, 

якими:  

- вдосконалено 

положення законів щодо 

створення доступності 

осіб з інвалідністю до 

об’єктів транспортно-

дорожньої інфраструктури  

та поштового зв’язку; 

 НЕ ВРАХОВАНО. 

Запропоновані очікувані 

результати передбачено 

досягти за результатами 

виконання Державної 

програми підвищення 

рівня безпеки дорожнього 

руху в Україні на період 

до 2020 року, 

затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів 

України від 25.04.2018 

№435 та Планів дій (за 

галузями), якими буде 

передбачено створення 

належних умов 

доступності для осіб з 

інвалідністю та інших 

маломобільних груп 

населення до об’єктів 

транспортної 

інфраструктури та 

поштового зв’язку.   
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- визначено порядок 

здійснення контролю, 

аудиту та моніторингу 

впровадження на всіх 

рівнях стандартів 

доступності транспорту, 

об’єктів транспортно-

дорожньої інфраструктури 

та поштового зв’язку осіб з 

інвалідністю; 

запроваджено та або 

посилено відповідальність 

за недотримання 

стандартів доступності 

транспорту, об’єктів 

транспортно-дорожньої 

інфраструктури та 

поштового зв’язку осіб з 

інвалідністю» 

П. 25. забезпечення 

доступності транспортних 

послуг для всіх громадян, 

у тому числі для осіб з 

інвалідністю та інших 

маломобільних груп 

населення, шляхом 

створення для них 

доступного середовища 

для вільного пересування 

Уповноважений 

Президента України 

з прав людей з 

інвалідністю 

Сушкевич В.М. 

Доповнити заходом: 

«Внесення змін до 

законодавства щодо 

створення доступності 

осіб з інвалідністю до 

об’єктів транспортно-

дорожньої інфраструктури 

та поштового зв’язку», 

графа «відповідальні 

виконавці»: 

«Мінінфраструктури, 

Державіаслужба, Морська 

адміністрація, ПАТ 

«укрзалізниця», ПАТ 

«Укрпошта»; 

Графа «строк виконання»: 

«2019»; графа «очікувані 

результати»:  

 НЕ ВРАХОВАНО. 

Запропоновані очікувані 

результати передбачено 

досягти за результатами 

виконання Державної 

програми підвищення 

рівня безпеки дорожнього 

руху в Україні на період 

до 2020 року, 

затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів 

України від 25.04.2018 

№435 та Планів дій (за 

галузями), якими буде 

передбачено створення 

належних умов 

доступності для осіб з 

інвалідністю та інших 
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«Затвердження Кабінетом 

Міністрів України та 

Мінінфраструктури 

проектів актів з питань 

покращення умов 

доступності осіб з 

інвалідністю до об’єктів 

транспортно-дорожньої 

інфраструктури та 

поштового зв’язку, 

зокрема: 

- змін до Правил 

надання населенню послуг 

з перевезень міським 

електротранспортом, 

затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів 

України від 23.12.2004 № 

1735; 

- змін до Правил 

надання послуг поштового 

зв’язку, затверджених 

постановою Кабінету 

Міністрів України від . 

05.03.2009 № 270; 

- змін до Правил 

повітряних перевезень 

пасажирів і багажу, 

затверджені наказом 

Мінінфраструктури від 

30.11.2012 № 735; 

- змін до Правил 

перевезення пасажирів, 

багажу, вантажобагажу та 

пошти залізничним 

транспортом України, 

затверджених наказом 

маломобільних груп 

населення до об’єктів 

транспортної 

інфраструктури та 

поштового зв’язку 
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Мінтрансзвязку України 

від 27.12.2006 № 1196; 

змін до Правил 

сертифікації аеропортів, 

затверджених наказом 

Державної служби 

України з нагляду за 

забезпеченням безпеки 

авіації від 13.06.2006 

№ 407» 

П. 25. забезпечення 

доступності транспортних 

послуг для всіх громадян, 

у тому числі для осіб з 

інвалідністю та інших 

маломобільних груп 

населення, шляхом 

створення для них 

доступного середовища 

для вільного пересування 

Уповноважений 

Президента України 

з прав людей з 

інвалідністю 

Сушкевич В.М. 

Доповнити заходом: 

«Встановлення єдиних 

технічних вимог і правил 

застосування на 

транспорті загального 

користування пристроїв 

для зовнішньозвукового 

інформування пасажирів із 

порушенням зору про 

номер і кінцеву зупинку 

маршруту, а також 

звукових і візуальних 

(текстових) систем у 

салоні транспортних 

засобів для інформування 

пасажирів із порушенням 

зору та слуху про 

зупинки», графа 

«відповідальні виконавці»: 

«Мінінфраструктури»; 

Графа «строк виконання»: 

«2019»; графа «очікувані 

результати»: 

«Затвердження 

відповідних нормативних 

документів». 

 НЕ ВРАХОВАНО. 

Запропоновані очікувані 

результати передбачено 

досягти за результатами 

виконання Державної 

програми підвищення 

рівня безпеки дорожнього 

руху в Україні на період до 

2020 року, затвердженої 

постановою Кабінету 

Міністрів України від 

25.04.2018 №435 та Планів 

дій (за галузями), якими 

буде передбачено 

створення належних умов 

доступності для осіб з 

інвалідністю та інших 

маломобільних груп 

населення до об’єктів 

транспортної 

інфраструктури та 

поштового зв’язку 
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П. 25. забезпечення 

доступності транспортних 

послуг для всіх громадян, 

у тому числі для осіб з 

інвалідністю та інших 

маломобільних груп 

населення, шляхом 

створення для них 

доступного середовища 

для вільного пересування 

Уповноважений 

Президента України 

з прав людей з 

інвалідністю 

Сушкевич В.М. 

Доповнити заходом: 

«Встановлення єдиних 

технічних вимог і правил 

застосування пристроїв 

для звукового і 

тактильного дублювання 

сигналів світлофорів», 

графа «відповідальні 

виконавці»: 

«Мінінфраструктури, 

Укрінфрапроект, 

Укравтодор»; 

Графа «строк виконання»: 

«2019»; графа «очікувані 

результати»: 

«Затвердження 

відповідних нормативних 

документів». 

 НЕ ВРАХОВАНО. 

Запропоновані очікувані 

результати передбачено 

досягти за результатами 

виконання Державної 

програми підвищення 

рівня безпеки дорожнього 

руху в Україні на період 

до 2020 року, 

затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів 

України від 25.04.2018 

№435 та Планів дій (за 

галузями), якими буде 

передбачено створення 

належних умов 

доступності для осіб з 

інвалідністю та інших 

маломобільних груп 

населення до об’єктів 

транспортної 

інфраструктури та 

поштового зв’язку 

П. 25. забезпечення 

доступності транспортних 

послуг для всіх громадян, 

у тому числі для осіб з 

інвалідністю та інших 

маломобільних груп 

населення, шляхом 

створення для них 

доступного середовища 

для вільного пересування 

Уповноважений 

Президента України 

з прав людей з 

інвалідністю 

Сушкевич В.М. 

Доповнити заходом: 

«Розроблення методичних 

рекомендації і 

відеоматеріалів для 

працівників транспортно-

дорожньої інфраструктури 

щодо супроводження осіб 

з інвалідністю, посадки у 

транспортні засоби та 

висадки з них», графа 

«відповідальні виконавці»: 

«Мінінфраструктури, 

Державіаслужба, Морська 

адміністрація, ПАТ 

 НЕ ВРАХОВАНО. 

Запропоновані очікувані 

результати передбачено 

досягти за результатами 

виконання Державної 

програми підвищення 

рівня безпеки дорожнього 

руху в Україні на період 

до 2020 року, 

затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів 

України від 25.04.2018 

№435 та Планів дій (за 

галузями), якими буде 
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«Укрзалізниця», ПАТ 

«Укрпошта»; 

Графа «строк виконання»: 

«2019»; графа «очікувані 

результати»: 

«Затвердження 

методичних рекомендацій. 

Наявність 

відеоматеріалів» 

передбачено створення 

належних умов 

доступності для осіб з 

інвалідністю та інших 

маломобільних груп 

населення до об’єктів 

транспортної 

інфраструктури та 

поштового зв’язку 

П. 25. забезпечення 

доступності транспортних 

послуг для всіх громадян, 

у тому числі для осіб з 

інвалідністю та інших 

маломобільних груп 

населення, шляхом 

створення для них 

доступного середовища 

для вільного пересування 

Уповноважений 

Президента України 

з прав людей з 

інвалідністю 

Сушкевич В.М. 

Доповнити заходом: 

«Здійснити переклад ISO 

17049:2017 та ISO 

23599:2017, чинність яким 

було надано відповідно 

ДСТУ ISO 17049:2017 

Доступне проектування. 

Застосування шрифту 

Брайля на інформаційних 

вказівниках, обладнанні та 

приладах (ISO 17049:2013, 

IDT) та ДСТУ ISO 

23599:2017 Вироби для 

надання допомоги сліпим і 

людям зі слабким зором. 

Тактильні індикатори 

пішохідної зони (ISO 

23599:2012, IDT)» 

графа «відповідальні 

виконавці»: 

«Мінінфраструктури»; 

Графа «строк виконання»: 

«2019»; графа «очікувані 

результати»: 

«Оприлюднення 

перекладу ISO 17049:2017 

та ISO 23599:2017» 

 НЕ ВРАХОВАНО. 

Запропонований захід є 

технічною роботою та не 

відповідає рівню 

стратегічних заходів, що 

реалізуються в рамках 

Національної 

транспортної стратегії 

України на період до 2030 

року 
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П. 25. забезпечення 

доступності транспортних 

послуг для всіх громадян, 

у тому числі для осіб з 

інвалідністю та інших 

маломобільних груп 

населення, шляхом 

створення для них 

доступного середовища 

для вільного пересування 

Уповноважений 

Президента України 

з прав людей з 

інвалідністю 

Сушкевич В.М. 

Доповнити заходом: 

«Впровадження послуги 

придбання через мережу 

Інтернет пільгових 

квитків на: 

- залізничні 

пасажирські перевезення, 

у тому числі у вагоні, зі 

спеціальним купе, 

пристосованому для 

перевезення людей, які 

користуються кріслами 

колісними; 

міжнародні, міжміські і 

приміські автобусні 

маршрути загального 

користування». графа 

«відповідальні виконавці»: 

«ПАТ «Укрзалізниця», 

Мінінфраструктури»; 

Графа «строк виконання»: 

«2019, 2021»; графа 

«очікувані результати»: 

«Запущено он-лайн 

сервіс» 

 НЕ ВРАХОВАНО. 

Впровадження послуги 

придбання через мережу 

Інтернет  

вже здійснюється через он-

лайн сервіс. 

Впровадження послуги 

придбання через мережу 

Інтернет пільгових квитків 

на міжнародні, міжміські і 

приміські автобусні 

маршрути загального 

користування неможливе, 

оскільки це є втручання в 

господарську діяльність 

суб’єктів (перевізників).  

П. 25. забезпечення 

доступності транспортних 

послуг для всіх громадян, 

у тому числі для осіб з 

інвалідністю та інших 

маломобільних груп 

населення, шляхом 

створення для них 

доступного середовища 

для вільного пересування 

Уповноважений 

Президента України з 

прав людей з 

інвалідністю 

Сушкевич В.М. 

Доповнити заходом: 

«Збільшення питомої ваги 

транспортних засобів, 

пристосованих до потреб 

осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп 

населення» графа 

«відповідальні виконавці»: 

«Мінінфраструктури, 

Державіаслужба, Морська 

адміністрація, ПАТ 

«Укрзалізниця», ПАТ 

 НЕ ВРАХОВАНО. 

Запропоновані очікувані 

результати передбачено 

досягти за результатами 

виконання Державної 

програми підвищення 

рівня безпеки дорожнього 

руху в Україні на період до 

2020 року, затвердженої 

постановою Кабінету 

Міністрів України від 

25.04.2018 №435 та Планів 
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«Укрпошта», ОДА, 

Виконкоми міських рад; 

Графа «строк виконання»: 

«2020»; графа «очікувані 

результати»: «Оновлення 

рухомого складу 

залізничного, 

автомобільного, 

авіаційного, морського та 

річкового транспорту 

загального користування із 

врахуванням потреб осіб з 

інвалідністю та інших 

маломобільних груп 

населення до  

50  відсотків до 2020 року» 

дій (за галузями), якими 

буде передбачено 

створення належних умов 

доступності для осіб з 

інвалідністю та інших 

маломобільних груп 

населення до об’єктів 

транспортної 

інфраструктури та 

поштового зв’язку 

П. 25. забезпечення 

доступності транспортних 

послуг для всіх громадян, 

у тому числі для осіб з 

інвалідністю та інших 

маломобільних груп 

населення, шляхом 

створення для них 

доступного середовища 

для вільного пересування 

Уповноважений 

Президента України 

з прав людей з 

інвалідністю 

Сушкевич В.М. 

Доповнити заходом: 

«Забезпечити придбання 

шкільних автобусів, 

пристосованих для 

перевезення дітей, які 

пересуваються у кріслах 

колісних», графа 

«відповідальні виконавці»: 

«місцеві органи 

виконавчої влади»; 

Графа «строк виконання»: 

«2019 - 2020»; графа 

«очікувані результати»: 

«Оновлення рухомого 

складу шкільних автобусів 

із врахуванням потреб осіб 

з інвалідністю та інших 

маломобільних груп 

населення до 50  відсотків 

до 2020 року» 

 ВРАХОВАНО. 
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П. 25. забезпечення 

доступності транспортних 

послуг для всіх громадян, 

у тому числі для осіб з 

інвалідністю та інших 

маломобільних груп 

населення, шляхом 

створення для них 

доступного середовища 

для вільного пересування 

Уповноважений 

Президента України 

з прав людей з 

інвалідністю 

Сушкевич В.М. 

Доповнити заходом: 

«Забезпечити 

запровадження 

спеціальних транспортних 

служб для безкоштовного 

перевезення осіб з 

інвалідністю насамперед 

тих, які користуються 

кріслами колісними, 

мають порушення зору, 

інтелектуальні та психічні 

порушення , а також інших 

маломобільних груп 

населення» графа 

«відповідальні виконавці»: 

«місцеві органи 

виконавчої влади»; 

Графа «строк виконання»: 

«2021»; графа «очікувані 

результати»: «Наявність 

спеціальних транспортних 

служб для безкоштовного 

перевезення осіб з 

інвалідністю у містах із 

населенням понад 50 тис 

осіб із необхідною 

кількістю транспортних 

засобів» 

 ВРАХОВАНО 

П. 25. забезпечення 

доступності транспортних 

послуг для всіх громадян, 

у тому числі для осіб з 

інвалідністю та інших 

маломобільних груп 

населення, шляхом 

створення для них 

Уповноважений 

Президента України 

з прав людей з 

інвалідністю 

Сушкевич В.М. 

Доповнити заходом: 

«Проведення дорожніх 

робіт з безумовним 

дотриманням вимог 

державних будівельних 

норм і стандартів, з 

урахуванням потреб осіб з 

інвалідністю та інших 

маломобільних груп 

 НЕ ВРАХОВАНО. 

Запропоновані очікувані 

результати передбачено 

досягти за результатами 

виконання Державної 

програми підвищення 

рівня безпеки дорожнього 

руху в Україні на період до 

2020 року, затвердженої 



105 

 

доступного середовища 

для вільного пересування 

населення» графа 

«відповідальні виконавці»: 

«Укравтодор, ОДА, 

виконкоми місцевих рад»; 

Графа «строк виконання»: 

«постійно»; графа 

«очікувані результати»: 

«Здійснення заходів щодо: 

- пониження бортового 

каменю на дорогах (краю 

проїзної частини, 

украпленої смуги узбіччя) 

в місцях перетину 

пішохідних шляхів 

(тротуарів) із дорогами для 

проїзду автотранспортних 

засобів (до нульового 

рівня);  

- встановлення бортового 

каменю на зупинках на 

рівні підлоги 

транспортного засобу 

загального користування 

та звукових сигналів на 

світлофорах;  

- встановлення 

попереджувальних 

тактильних елементів з 

конусоподібними або 

круглими рифами (висота 

рифа 5мм) завширшки не 

менше 50 см на відстані 80 

см перед виїздом на 

проїзну частину, де було 

здійснено роботи з 

пониження бортового 

каменю (розташування 

постановою Кабінету 

Міністрів України від 

25.04.2018 №435 та Планів 

дій (за галузями), якими 

буде передбачено 

створення належних умов 

доступності для осіб з 

інвалідністю та інших 

маломобільних груп 

населення до об’єктів 

транспортної 

інфраструктури та 

поштового зв’язку 
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попереджувальної смуги 

паралельно проїжджій 

частині); 

- облаштування знаками та 

дорожньою розміткою 

місць для зупинки, 

стоянки, паркування, 

зберігання транспортних 

засобів, якими керують 

(перевозяться) особи з 

інвалідністю» 

Пп. 4.1. Створення 

ефективного механізму 

контролю за нелегальними 

автомобільними 

перевезеннями 

 

 

Український 

транспортний союз 

Графу «відповідальні 

виконавці» доповнити 

словами: «Нацполіція, 

ДФС». 

Графу «строк виконання» 

викласти у редакції 

«постійно». 

В редакції: графу 

«відповідальні 

виконавці» викладено в 

редакції  

«Укртрансбезпека, 

Мінінфраструктури, 

ДФС Національна 

поліція». 

Графу «строк 

виконання» викладено у 

редакції «2020, далі 

постійно». 

ВРАХОВАНО 

 

П. 9. лібералізація та 

дерегуляція ринку 

пасажирських 

автомобільних перевезень 

Український 

транспортний союз 

Висловлено позицію, що 

наявні заходи не 

відповідають завданню 

 НЕ ВРАХОВАНО 

Вказані в заходах 

законопроекти спрямовані 

на впорядкування 

господарської діяльності у 

сфері легкових 

автомобільних перевезень, 

запровадження 

державного регулювання 

ринку таксі, створення 

прозорого конкурентного 

середовища для його 
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розвитку; 

легалізація роботи таксі та 

інформаційно-

диспетчерських служб; 

офіційне 

працевлаштування значної 

кількості працівників; 

підвищення безпеки 

перевезень пасажирів 

легковим автомобільним 

транспортом моніторингу 

дотримання прав 

пасажирів, що є складовою 

процесу лібералізації та 

дерегуляції ринку 

пасажирських 

автомобільних перевезень. 

Крім цього, не 

запропоновано 

конкретних заходів для 

включення до проекту 

Плану заходів 

Пропозиції загального характеру 

До проекту плану Національна 

акціонерна компанія 

«Нафтогаз України» 

Доповнення проекту 

Плану заходів завданнями 

«Стимулювання розвитку 

і використання газового 

пального на транспорті: 

стисненого/компримовано

го природного газу (CNG 

або КПГ), скрапленого 

природного газу (LNG або 

СПГ) та скрапленого 

вуглеводного газу (LPG)», 

«Розбудова 

- НЕ ВРАХОВАНО. 

Перелік та назва завдань 

повністю відповідають 

тексту Національної 

транспортної стратегії 

України на період до 2030 

року, затвердженої 

розпорядженням Кабінету 

Міністрів України 

від 30.05.2018  № 430. 
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інфраструктури і 

транспортних коридорів з 

урахуванням тенденцій 

законодавства ЄС» 

, «Удосконалення 

тарифної політики 

стосовно державних 

підприємств» та 

відповідними заходами 

. 

 

 

 


