Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
18 серпня 2015 року № 323
Комплексний план
діяльності Міністерства інфраструктури України з реалізації імплементаційних заходів
на III – IV квартал 2015 року

№
з/п

Найменування заходу

Статя / розділ Угоди /
директива / регламент
відповідно до додатків
до Угоди / розділи чи
стаття директиви /
регламенту

Зміст заходу

1
2
3
4
У сфері автомобільного транспорту та дорожнього господарства
1
Розроблення
проекту Регламент
(ЄЕС) 1.1.
Погодження
Закону України щодо № 3821/85
від проекту
акта
із
внесення
змін
до 20 грудня 1985 р. про заінтересованими
деяких законів України, реєструвальні пристрої органами
виконавчої
а
саме:
«Про на
автомобільному влади
автомобільний
транспорті,
транспорт»,
«Про
1.2. Подання проекту
Регламент
(ЄС)
дорожній
рух»,
та
акта на розгляд Уряду
№
1071/2009
Кодексу України про
Європейського
адміністративні
Парламенту та Ради від
правопорушення
21 жовтня 2009 р., що
запроваджує
загальні

Виконавці

Термін
виконання

5

5

Департамент
ІІI квартал
стратегічного
розвитку
дорожнього ринку та
автомобільних перевезень
– відп.
Укртрансінспекція
ДП «ДержавтотрансНДІ
IV квартал
проект»

2

правила стосовно умов
допуску до роботи
операторів
автомобільних
перевезень
та
скасування Директиви
Ради № 96/26/ЄС
Регламент
(ЄС)
№
561/2006
Європейського
Парламенту та Ради від
15 березня 2006 р. про
гармонізацію
відповідного
соціального
законодавства,
що
регулює відносини в
галузі автомобільного
транспорту та вносить
зміни до Регламентів
Ради (ЄЕС) № 3821/85
та (ЄС) № 2135/98 і
скасовує
Регламент
Ради (ЄЕС) № 3820/85,
Директива
Ради
№ 92/6/ЄЕС
від
10 лютого 1992 р. про
встановлення
та
використання пристроїв
обмеження швидкості

3

для певних категорій
механічних
транспортних засобів у
Співтоваристві
Директива
№ 2002/15/ЄС
Європейського
Парламенту та Ради від
11 березня 2002 р. про
організацію робочого
часу
осіб,
які
здійснюють мобільну
автотранспортну
діяльність
Директива
№ 2003/59/ЄС
Європейського
Парламенту і Ради від
15 липня 2003 р. про
початкову кваліфікацію
і періодичну підготовку
водіїв деяких видів
автомобільного
транспорту
для
перевезення вантажів
або
пасажирів,
що
вносить
зміни
до
Регламенту Ради (ЄЕС)
№ 3820/85 і Директиви
Ради № 91/439/ЄЕС та

4

скасування Директиви
Ради № 76/914/ЄЕС
Директива
№
2006/22/ЄС
Європейського
Парламенту і Ради від
15 березня 2006 р. про
мінімальні вимоги до
імплементації
Регламентів Ради (ЄЕС)
№ 3820/85 і (ЄЕС)
№
3821/85
про
соціальне
законодавство,
що
стосується діяльності
автомобільного
транспорту
і
скасування Директиви
Ради 88/599/ЄЕС
Директива
№ 2009/40/ЄС
Європейського
Парламенту та Ради від
6 травня 2009 р. про
перевірки з придатності
до
експлуатації
автомобілів
та
автопричепів

5

2

Розроблення змін до
Закону України «Про
основні
засади
державного
нагляду
(контролю) у сфері
господарської
діяльності»

Директива
№
2006/22/ЄС
Європейського
Парламенту і Ради від
15 березня 2006 р. про
мінімальні вимоги до
імплементації
Регламентів Ради (ЄЕС)
№ 3820/85 і (ЄЕС)
№
3821/85
про
соціальне
законодавство,
що
стосується діяльності
автомобільного
транспорту
і
скасування Директиви
Ради № 88/599/ЄЕС

2.1.
Погодження
проекту
акта
із
заінтересованими
органами
виконавчої
влади

Департамент
ІІІ квартал
стратегічного
розвитку
дорожнього ринку та
автомобільних перевезень
– відп.
Укртрансінспекція
2.2. Подання проекту ДП «ДержавтотрансНДІ
IV квартал
проект»
акта на розгляд Уряду

6

3

Розроблення
нормативно-правових
актів з метою внесення
змін до Бюджетного
кодексу
України,
Кодексу України про
адміністративні
правопорушення,
законів України «Про
автомобільні дороги»,
«Про дорожній рух»,
«Про
автомобільний
транспорт»,
«Про
джерела фінансування
дорожнього
господарства України»

Директива № 99/62/ЄС Подання проектів актів Департамент
ІІI квартал
від 17 червня 1999 р.
на розгляд Уряду
стратегічного
розвитку
про стягнення плати з
дорожнього ринку та
великовагових
автомобільних перевезень
вантажних
– відп.
транспортних засобів за
Укртрансінспекція
використання певних
Укравтодор
інфраструктур

4

Розроблення змін до
постанови
Кабінету
Міністрів
України
від 03.09.2008 № 790
«Про
затвердження
критеріїв
розподілу
суб'єктів
господарювання
за
ступенем
ризику їх
діяльності
у сфері
автомобільного
транспорту
та
визначення
періодичності

Директива
№
2006/22/ЄС
Європейського
Парламенту і Ради від
15 березня 2006 р. про
мінімальні вимоги до
імплементації
Регламентів Ради (ЄЕС)
№ 3820/85 і (ЄЕС)
№
3821/85
про
соціальне
законодавство,
що
стосується діяльності
автомобільного

4.1.
Оприлюднення
проекту
акта
на
офіційному
сайті
Міністерства
інфраструктури
України
4.2.
Погодження
проекту
акта
із
заінтересованими
органами
виконавчої
влади
4.3. Подання проекту
акта на розгляд Уряду

Департамент
III квартал
стратегічного
розвитку
дорожнього ринку та
автомобільних перевезень
– відп.
Укртрансінспекція
ДП «ДержавтотрансНДІ
проект»

7

здійснення
державного
(контролю)»
5

6

7

заходів транспорту
і
нагляду скасування Директиви
Ради № 88/599/ЄЕС

Розроблення
проекту
постанови
Кабінету
Міністрів
України
щодо внесення змін до
постанов
Кабінету
Міністрів України, що
врегульовують питання
державного контролю
на
автомобільному
транспорті

Регламент
(ЄЕС)
№ 3821/85
від
20 грудня 1985 р. про
реєструвальні пристрої
на
автомобільному
транспорті

Оприлюднення проекту
акта на офіційному
сайті
Міністерства
інфраструктури
України

Департамент
ІV квартал
стратегічного
розвитку
дорожнього ринку та
автомобільних перевезень
– відп.
Укртрансінспекція
ДП «ДержавтотрансНДІ
проект»

Розроблення
нормативно-правових
актів щодо приведення
положень
законодавства України
у
відповідність
із
вимогами Додатка І
Директиви 96/53/ЄС
Розроблення проектів
наказів
Мінінфраструктури
«Про
затвердження
Порядку
визначення
навчальних
центрів

Директива № 96/53/ЄС
від 25 липня 1996 р.
щодо
встановлення
градації максимальних
вагових та габаритних
параметрів
транспортних засобів

Погодження проектів
актів
із
заінтересованими
органами
виконавчої
влади

Департамент
ІІІ квартал
стратегічного
розвитку
дорожнього ринку та
автомобільних перевезень
– відп.
Укравтодор
Укртрансінспекція

Регламент (ЄС)
№ 1071/2009
Європейського
Парламенту та Ради від
21 жовтня 2009 р., що
запроваджує загальні

7.1.
Погодження
проектів наказів
із
заінтересованими
органами
виконавчої
влади

Департамент
ІІІ квартал
стратегічного
розвитку
дорожнього ринку та
автомобільних перевезень
– відп.
Укртрансінспекція

8

відповідно до критеріїв,
що
забезпечать
високоякісну
підготовку керівників і
менеджерів
(управителів),
діяльність
яких
пов'язана з наданням
послуг автомобільного
транспорту»,
«Про
затвердження порядку
спеціального навчання
керівників і менеджерів
(управителів),
діяльність
яких
пов'язана з наданням
послуг автомобільного
транспорту»,
«Про
затвердження
навчальних планів та
програм
підвищення
кваліфікації керівників
і
менеджерів
(управителів),
діяльність
яких
пов'язана з наданням
послуг автомобільного
транспорту».

правила стосовно умов
допуску до роботи
операторів
автомобільних
перевезень та
скасування Директиви
Ради № 96/26/ЄС

7.2. Прийняття наказів ДП «ДержавтотрансНДІ
та їх реєстрація в проект»
Міністерстві
юстиції
України

IV квартал

9

8

9

Розроблення
нормативно-правового
акта
щодо
затвердження Порядку
підтвердження
початкової кваліфікації
або
підготовки,
перепідготовки водіїв
транспортних засобів
для надання послуг з
перевезення пасажирів і
вантажів

Директива
№ 2003/59/ЄС
Європейського
Парламенту і Ради від
15 липня 2003 р. про
початкову кваліфікацію
і періодичну підготовку
водіїв деяких видів
автомобільного
транспорту
для
перевезення вантажів
або
пасажирів,
що
вносить
зміни
до
Регламенту Ради (ЄЕС)
№ 3820/85 і Директиви
Ради № 91/439/ЄЕС та
скасування Директиви
Ради № 76/914/ЄЕС

Оприлюднення проекту
акта на офіційному
сайті
Міністерства
інфраструктури
України
та
його
погодження
із
заінтересованими
органами
виконавчої
влади

Департамент
IV квартал
стратегічного
розвитку
дорожнього ринку та
автомобільних перевезень
– відп.
Укртрансінспекція
ДП «ДержавтотрансНДІ
проект»

Розроблення
наказу
Мінінфраструктури про
призначення органу з
навчання працівників з
сервісу
тахографів
(майстрів, механіків),
водіїв,
менеджерів
(управителів)
транспортних
підприємств;
інспекторів

Директива
№
2006/22/ЄС
Європейського
Парламенту і Ради від
15 березня 2006 р. про
мінімальні вимоги до
імплементації
Регламентів Ради (ЄЕС)
№ 3820/85 і (ЄЕС)
№
3821/85
про
соціальне
законодавство,
що

9.1.
Оприлюднення
проекту
наказу
на
офіційному
сайті
Мінінфраструктури
9.2.
Погодження
проекту
наказу
із
заінтересованими
органами
виконавчої
влади
9.3. Прийняття наказу
та його реєстрація в
Мін’юсті

Департамент
ІІІ квартал
стратегічного
розвитку
дорожнього ринку та
автомобільних перевезень
– відп.
III квартал
Укртрансінспекція

III квартал

10

10

Придбання
та
встановлення
необхідного
обладнання
для
контролюючих органів

стосується діяльності Установлення
автомобільного
обладнання
транспорту
і
скасування Директиви
Ради № 88/599/ЄЕС

11

Проведення семінару
ТАІЕХ
«Контроль
робочого часу та часу
відпочинку в ЄС»

Регламент
(ЄЕС)
№ 3821/85
від
20 грудня 1985 р. про
реєструвальні пристрої
на
автомобільному
транспорті

Департамент
IV квартал
стратегічного
розвитку
дорожнього ринку та
автомобільних перевезень
– відп.
Укртрансінспекція

Організація спільно зі Департамент
IV квартал
стороною
ЄС
та стратегічного
розвитку
проведення
семінару дорожнього ринку та
ТАІЕХ
автомобільних перевезень
– відп.
Департамент
міжнародного
Регламент
(ЄС)
співробітництва
№
561/2006
Укртрансінспекція
Європейського
ДП «ДержавтотрансНДІ
Парламенту та Ради від
проект»
15 березня 2006 р. про
гармонізацію
відповідного
соціального
законодавства,
що
регулює відносини в
галузі автомобільного
транспорту та вносить
зміни до Регламентів
Ради (ЄЕС) № 3821/85
та (ЄС) № 2135/98 і
скасовує
Регламент
Ради (ЄЕС) № 3820/85

11

Директива
№ 2002/15/ЄС
Європейського
Парламенту та Ради від
11 березня 2002 р. про
організацію робочого
часу
осіб,
які
здійснюють мобільну
автотранспортну
діяльність
У сфері залізничного транспорту
1 Розроблення
нової Директива Ради ЄС
редакції
Закону №
91/440/ЄЕС
від
України
«Про 29 липня 1991 р. про
залізничний транспорт» розвиток
залізниць
Співтовариства
Директива Ради ЄС
№
95/18/ЄЕС
від
19 червня 1995 р. щодо
ліцензування
залізничних
підприємств

1.1.
Проведення
узгоджувальних
процедур
із
заінтересованими
органами
виконавчої
влади
щодо
законопроекту
(опрацювання
в
робочому
порядку,
проведення
узгоджувальних нарад
тощо)

Департамент державної III квартал
політики
в
галузі
залізничного транспорту –
відп.
Укрзалізниця

12

Директива Ради ЄС
№
2001/14/ЄС
від
26 лютого 2001 р. про
розділення пропускної
здатності залізничної
інфраструктури
і
стягнення зборів за
користування
залізничною
інфраструктурою

1.2.
Подання Департамент державної III квартал
законопроекту
до політики
в
галузі
Мін’юсту
для залізничного
проведення
правової транспорту – відп.
експертизи
Укрзалізниця

1.3.
Подання Департамент державної III квартал
законопроекту
на політики
в
галузі
розгляд Уряду
залізничного транспорту –
ЄС
відп.
Укрзалізниця

Директива Ради
№ 2004/49/ЄС
Європейського
Парламенту та Ради від
29 квітня 2004 р. про
безпеку залізниць у
Співтоваристві,
яка
вносить
зміни
до
Директиви Ради №
96/18/ЄС
про
ліцензування
підприємств
залізничного
транспорту
та
до
Директиви
№ 2001/14/ЄС
про
розподіл потужностей
залізничних
інфраструктур
та
стягнення платежів за

13

використання
залізничної
інфраструктури та про
сертифікацію безпеки
Директива
№
2007/59/ЄС
Європейського
Парламенту та Ради від
23 жовтня 2007 р. щодо
сертифікації
машиністів
локомотивів та поїздів
у залізничній системі
Співтовариства
Директива
Європейського
Парламенту та Ради
№
2008/57/ЄС
від
17 червня 2008 р. про
інтероперабельність
залізничної системи в
межах Співтовариства
Регламент Ради (ЄС)
№
1370/2007
від
23 жовтня 2007 р.
Європейського
Парламенту і Ради про
громадські послуги з
перевезення пасажирів

14

залізницею
і
автомобільними
шляхами (в частині
залізничного
транспорту)
Регламент Ради (ЄС)
№
1371/2007
від
23 жовтня 2007 р.
Європейського
Парламенту і Ради про
права та обов’язки
пасажирів,
які
користуються
залізничним
транспортом
2

Розроблення
проекту
постанови
Кабінету
Міністрів
України
щодо
Порядку
державного замовлення
публічних (соціальних)
залізничних перевезень
пасажирів,
з
урахуванням
приблизного
змісту
договору між державою
та перевізником на
зазначені послуги

Регламент Ради (ЄС) Розроблення
№
1370/2007
від постанови
23 жовтня 2007 р.
Європейського
Парламенту і Ради про
громадські послуги з
перевезення пасажирів
залізницею
і
автомобільними
шляхами (в частині
залізничного
транспорту)

проекту Департамент державної IV квартал
політики
в
галузі
залізничного транспорту –
відп.
Управління економічного
розвитку та фінансів
Юридичний департамент
Укрзалізниця
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3

Розроблення
проекту
постанови
Кабінету
Міністрів України «Про
затвердження Правил
рівноправного доступу
до
інфраструктури
залізничного
транспорту»

Додаток І до Директиви Розроблення
та Департамент державної IV квартал
№
2001/14/ЄС
від супроводження проекту політики
в
галузі
26 лютого 2001 р. про постанови
залізничного транспорту –
виділення потужності
відп.
залізничної
Укрзалізниця
інфраструктури
та
Департамент безпеки на
стягнення плати за
транспорті
використання
Юридичний департамент
залізничної
Укртрансінспекція
інфраструктури
та
сертифікації безпеки (за
винятком вимог щодо
методології
встановлення тарифів
на
інфраструктуру
залізничного
транспорту)

4

Розроблення змін до
Порядку
обслуговування
громадян залізничним
транспортом,
затвердженого
постановою Кабінету
Міністрів
України
від 19.03.1997 № 252

Регламент Ради (ЄС) Розроблення
№
1371/2007
від постанови
23 жовтня 2007 р.
Європейського
Парламенту і Ради про
права та обов’язки
пасажирів,
які
користуються
залізничним
транспортом

проекту Департамент державної IV квартал
політики
в
галузі
залізничного транспорту –
відп.
Юридичний департамент
Департамент безпеки на
транспорті
Укрзалізниця
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5

Утворення публічного
акціонерного
товариства «Українська
залізниця»

Директива Ради ЄС
№
91/440/ЄЕС
від
29 липня 1991 р. про
розвиток
залізниць
Співтовариства
Директива Ради ЄС
№
2001/14/ЄС
від
26 лютого 2001 р. про
розділення пропускної
здатності залізничної
інфраструктури
і
стягнення зборів за
користування
залізничною
інфраструктурою

5.1.
Проведення
узгоджувальних
процедур щодо проекту
Статуту
публічного
акціонерного
товариства «Українська
залізниця»
із
заінтересованими
органами
виконавчої
влади (опрацювання в
робочому
порядку,
проведення
узгоджувальних нарад
тощо)
5.2. Подання проекту
постанови
Кабінету
Міністрів України про
затвердження Статуту
Публічного
акціонерного
товариства «Українська
залізниця» на розгляд
Уряду

III квартал
Укрзалізниця – відп.
Департамент державної
політики
в
галузі
залізничного транспорту

5.3.
Реєстрація
Публічного
акціонерного
товариства «Українська
залізниця»

Укрзалізниця – відп.
IV квартал
Департамент державної
політики
в
галузі
залізничного транспорту

Укрзалізниця – відп.
III квартал
Департамент державної
політики
в
галузі
залізничного транспорту
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6

7

Проведення
структурних
перетворень всередині
публічного
акціонерного
товариства «Українська
залізниця» з метою
утворення вертикальноінтегрованої
системи
управління

Директива Ради ЄС
№
91/440/ЄЕС
від
29 липня 1991 р. про
розвиток
залізниць
Співтовариства

Утворення
системи
державного управління
залізничним
транспортом

Директива Ради ЄС
№
95/18/ЄЕС
від
19 червня 1995 р. щодо
ліцензування
залізничних
підприємств

Директива Ради ЄС
№
2001/14/ЄС
від
26 лютого 2001 р. про
розділення пропускної
здатності залізничної
інфраструктури
і
стягнення зборів за
користування
залізничною
інфраструктурою

Директива Ради ЄС
№
2001/14/ЄС
від
26 лютого 2001 р. про
розділення пропускної
здатності залізничної
інфраструктури
і
стягнення зборів за

Утворення
філій Укрзалізниця – відп.
відповідно до термінів,
визначених дорожньою
картою
щодо
структурних
перетворень всередині
публічного
акціонерного
товариства «Українська
залізниця»

Визначення
функцій
регуляторного органу
(контроль
за
дотриманням
рівноправного доступу
до
залізничної
інфраструктури)

IV квартал

Департамент державної IV квартал
політики
в
галузі
залізничного транспорту –
відп.
Юридичний департамент
Управління економічного
розвитку та фінансів
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користування
залізничною
інфраструктурою
Регламент Ради (ЄС)
№ 1371/2007 від 23
жовтня
2007
р.
Європейського
Парламенту і Ради про
права та обов’язки
пасажирів,
які
користуються
залізничним
транспортом
8

Забезпечення
прозорості фінансових
потоків
всередині
публічного
акціонерного
товариства «Українська
залізниця»

Директива Ради ЄС
№
91/440/ЄЕС
від
29 липня 1991 р. про
розвиток
залізниць
Співтовариства
Директива Ради ЄС
№
2001/14/ЄС
від
26 лютого 2001 р. про
розділення пропускної
здатності залізничної
інфраструктури
і
стягнення зборів за
користування
залізничною
інфраструктурою

8.1.
Врахування
в
дорожній карті щодо
структурних
перетворень всередині
публічного
акціонерного
товариства «Українська
залізниця»
заходів
щодо
запровадження
ведення обліку доходів,
витрат і фінансових
результатів за видами
господарської
діяльності
8.2. Розроблення та
прийняття
облікової

Укрзалізниця – відп.
IV квартал
Департамент державної
політики
в
галузі
залізничного транспорту

Укрзалізниця – відп.
IV квартал
Департамент державної
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9

Проведення
аудиту
заборгованості
публічного
акціонерного
товариства «Українська
залізниця»

Директива Ради ЄС
№
91/440/ЄЕС
від
29 липня 1991 р. про
розвиток
залізниць
Співтовариства
Директива Ради ЄС
№
2001/14/ЄС
від
26 лютого 2001 р. про
розділення пропускної
здатності залізничної
інфраструктури
і
стягнення зборів за
користування
залізничною

політики
публічного
акціонерного
товариства «Українська
залізниця»

політики
в
галузі
залізничного транспорту
Управління економічного
розвитку та фінансів

8.3. Розроблення нової
системи економічних
зв’язків
між
структурними
підрозділами
публічного
акціонерного
товариства «Українська
залізниця»
(планування,
фінансування, звіти)
Оцінка
результатів
аудиту заборгованості,
визначення
шляхів
ліквідації
заборгованості (у разі
наявності)

Укрзалізниця – відп.
IV квартал
Департамент державної
політики
в
галузі
залізничного транспорту
Управління економічного
розвитку та фінансів

Укрзалізниця – відп.
IV квартал
Департамент державної
політики
в
галузі
залізничного транспорту
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інфраструктурою
10

Вжиття заходів щодо
розроблення Програми
забезпечення
інтероперабельності
залізничної
системи
України

Директива
Європейського
Парламенту та Ради
№
2008/57/ЄС
від
17 червня 2008 р. про
інтероперабельність
залізничної системи в
межах Співтовариства

10.1.
Співпраця
з
Європейським
Залізничним
Агентством (ERA) у
рамках роботи групи з
інтероперабельності
залізничних
систем
простору 1520
10.2.
Проведення
дослідження та аналізу
відмінностей технічних
стандартів України у
сфері
залізничного
транспорту та системи
технічної специфікації
інтероперабельності
(TSI)
10.3.
Проведення
аналізу
української
системи сертифікації на
залізничному
транспорті
на
відповідність вимогам
Директиви 2008/57/ЄС
Європейського
Парламенту та Ради від
17 червня 2008 р. щодо
інтероперабельності в

Укрзалізниця – відп.
IV квартал
Департамент державної
політики
в
галузі
залізничного транспорту
Департамент безпеки на
транспорті
Укрзалізниця – відп.
IV квартал
Органи сертифікації на
залізничному транспорті
(із залученням наукових
установ)
Департамент державної
політики
в
галузі
залізничного транспорту
Департамент безпеки на
транспорті
Укрзалізниця – відп.
IV квартал
Органи сертифікації на
залізничному транспорті
(із залученням наукових
установ)
Департамент державної
політики
в
галузі
залізничного транспорту
Департамент безпеки на
транспорті
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межах Співтовариства,
розроблення
порядку
оцінки
відповідності
підсистем залізничного
транспорту
та
їх
елементів
У сфері морського та річкового транспорту
1 Ратифікація Україною Директива
Конвенції 2006 року №
2009/16/ЄС
про працю в морському Європейського
судноплавстві з метою Парламенту та Ради від
підвищення
рівня 23 квітня 2009 р. щодо
захисту трудових та контролю
державою
соціальних
прав порту
моряків
Рішення Ради Європи
2 Внесення
змін
до від 07 червня 2007 р.
Кодексу торговельного № 2007/431/ЄС
мореплавства, Закону
України
«Про
транспорт» з метою
приведення положень
законодавства України
у
відповідність
з
вимогами
Конвенції
2006 року про працю в
морському
судноплавстві

Підготовка
та
прийняття
проекту
Закону України «Про
ратифікацію Україною
Конвенції 2006 року
про працю в морському
судноплавстві»

Укрморрічінспекція
– IV квартал
відп.
Департамент морського та
річкового транспорту
Юридичний департамент
Департамент
міжнародного
співробітництва

Підготовка
та
прийняття
проекту
Закону України «Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих
актів України у зв’язку
із
ратифікацією
Конвенції 2006 року
про працю в морському
судноплавстві»

Укрморрічінспекція
– IV квартал
відп.
Департамент морського та
річкового транспорту
Юридичний департамент
Департамент
міжнародного
співробітництва
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3

4

Внесення
змін
до
Правил
з
метою
приведення
їх
у
відповідність
із
положеннями
Меморандуму
про
взаєморозуміння щодо
контролю
державою
порту
у
Чорноморському
регіоні (з урахуванням
поправок)

Стаття 135 Угоди

Внесення
змін
до
Порядку оформлення
приходу
суден
у
морський порт, надання
дозволу на вихід суден
у море та оформлення
виходу
суден
із
морського порт

Статті 135, 368 Угоди

Додаток XXXII Угоди
Директива
№
2009/16/ЄС
Європейського
Парламенту та Ради від
23 квітня 2009 р. щодо
контролю
державою
порту

Додаток XXXII Угоди
Директива
№ 2002/59/ЄС
Європейського
Парламенту та Ради від
27 червня
2002
р.
засновує
систему
Співтовариства
з
нагляду за рухом суден
і інформування, та
скасовує
Директиву
Ради № 93/75/ЄЕС

Розроблення
та
затвердження проекту
наказу
Мінінфраструктури
«Про внесення змін до
Правил контролю суден
з метою забезпечення
безпеки мореплавства»,
затверджених наказом
Міністерства
транспорту
від
17.07.2003
№
545,
зареєстрований
в
Міністерстві
юстиції
України 23.03.2004 за
№ 353/8952
Розроблення
та
затвердження
наказу
Мінінфраструктури
«Про
затвердження
Змін
до
Порядку
оформлення
приходу
суден у морський порт,
надання дозволу на
вихід суден у море та
оформлення
виходу
суден із морського
порту», затвердженого
наказом Міністерства
інфраструктури
України від 27.06.2013

Укрморрічінспекція
– IV квартал
відп.
Департамент морського та
річкового транспорту
Юридичний департамент
Департамент
міжнародного
співробітництва

Укрморрічінспекція
– IІІ-IV
відп.
квартал
Департамент морського та
річкового транспорту
Юридичний департамент
ДП «АМПУ»
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5

Внесення
змін
до
Положення про систему
управління
безпекою
судноплавства
на
морському
та
річковому транспорті

Директива № 2010/65
від 20 жовтня 2010 р.
про
облікові
формальності
для
суден, що прибувають
та/або відбувають з
портів
держав-членів
Співтовариства
та
скасування Директиви
Ради
№ 2002/6/ЄС
Європейського
Парламенту та Ради від
18 лютого 2002 р., яка є
чинною
до
18 травня 2012 р.

№ 430, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції
України 23.07.2013 за
№ 1230/23762

Стаття 368 Угоди

Розроблення
та
затвердження
наказу
Мінінфраструктури
«Про внесення змін до
Положення про систему
управління
безпекою
судноплавства
на
морському
та
річковому транспорті»,
затвердженого наказом
Міністерства
транспорту України від
20.11.2003 №
904
зареєстрованого
в

Додаток XXXII Угоди
Регламент № 336/2006
від 15 лютого 2006 р.
щодо
підвищення
безпеки на морському
та річковому транспорті

Укрморрічінспекція
– IV квартал
відп.
Департамент морського та
річкового транспорту
Департамент безпеки на
транспорті
Юридичний
департамент
ДП «АМПУ»
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6

Утворення
Робочої
групи
з
питань
створення
національного сегменту
системи SafeSeaNet та
національної системи
National Single Window

Директива
№ 2002/59/ЄС
Європейського
Парламенту та Ради від
27 червня
2002
р.
засновує
систему
Співтовариства
з
нагляду за рухом суден
і інформування, та
скасовує
Директиву
Ради № 93/75/ЄЕС
Директива № 2010/65
від 20 жовтня 2010 р.
про
облікові
формальності
для
суден, що прибувають
та/або відбувають з
портів
держав-членів
Співтовариства
та
скасування Директиви
Ради
№ 2002/6/ЄС
Європейського
Парламенту та Ради від
18 лютого 2002 р., яка є
чинною
до
18 травня 2012 р.

Міністерстві
юстиції
України 19.12.2003 за
№ 1193/8514
Вжиття організаційних
заходів, спрямованих
на
розроблення
та
забезпечення
подальшого
функціонування
національного сегменту
системи SafeSeaNet та
національної системи
National Single Window

Департамент морського та IІІ квартал
річкового
транспорту –
відп.
Департамент
міжнародного
співробітництва
Юридичний департамент
Укрморрічінспекція
ДП «АМПУ»
ДУ «Держгідрографія»
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7

Внесення
змін
до
Положення
про
робочий час та час
відпочинку плаваючого
складу морського і
річкового транспорту

Стаття 368 Угоди
Додаток XXXI Угоди
Директива
Ради
№
1999/63/ЄС
від
21 червня 1999 р. про
Угоду про організацію
робочого часу моряків,
укладену
між
Асоціацією
судновласників
Європейського
Співтовариства
та
Федерацією
транспортних
профспілок ЄС
Директива
№
1999/95/ЄС
Європейського
Парламенту та Ради від
13 грудня 1999 р. про
правозастосування
положень щодо годин
праці моряків на борту
суден, які зупиняються
у
портах
Співтовариства

Розроблення
та
затвердження
наказу
Мінінфраструктури
«Про внесення змін до
Положення
про
робочий час та час
відпочинку плаваючого
складу морського і
річкового транспорту»,
затвердженого наказом
Міністерства
інфраструктури
України від 29.02.2012
№ 135, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції
України 23.03.2012 за
№ 445/20758

Укрморрічінспекція
– IV квартал
відп.
Департамент морського та
річкового транспорту
Юридичний департамент
Департамент безпеки на
транспорті
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У сфері безпеки та перевезення небезпечних вантажів
1 Розроблення
та Розділ V глава 7 Угоди Подання проекту акта Департамент безпеки на IV квартал
прийняття нормативнона розгляд Уряду
транспорті – відп.
правового акуту щодо Директива
Юридичний департамент
безпеки
рухомого № 2004/49/ЄС
складу
залізничного Європейського
транспорту
Парламенту та Ради від
29 квітня 2004 р. про
безпеку залізниць у
Співтоваристві, якою
внесено зміни до
Директиви Ради
№ 96/18/ЄС про
ліцензування
підприємств
залізничного
транспорту та
Директиви
№ 2001/14/ЄС про
розподіл потужностей
залізничних
інфраструктур та
стягнення платежів за
використання
залізничної
інфраструктури та про
сертифікацію безпеки)
2

Погодження та подання Директива
2.1.
Направлення Департамент безпеки на III квартал
на
розгляд
Уряду №
2008/68/ЄС законопроекту
на транспорті – відп.
проекту Закону України Європейського
погодження
до
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про внесення змін до
деяких
законодавчих
актів щодо приведення
їх у відповідність із
законодавством
Європейського Союзу у
сфері
перевезення
небезпечних вантажів

Парламенту та Ради від заінтересованих органів
24 вересня 2008 р. про виконавчої влади
внутрішні перевезення
небезпечних вантажів
2.2.
Подання Департамент безпеки на III квартал
законопроекту
до транспорті – відп.
Мін’юсту
для Юридичний департамент
проведення
правової
експертизи
2.3.
Подання Департамент безпеки на IV квартал
законопроекту
на транспорті – відп.
розгляд Уряду
Юридичний департамент

3

4

Розроблення
та
погодження
проекту
наказу
Мінінфраструктури про
затвердження Правил
перевезення
небезпечних вантажів
внутрішніми водними
шляхами України

Директива
3.1.
Розроблення
№
2008/68/ЄС проекту наказу
Європейського
Парламенту та Ради від
24 вересня 2008 р. про
внутрішні перевезення
небезпечних вантажів
(у частині перевезень
внутрішніми водними
шляхами)
3.2.
Оприлюднення
проекту
наказу
на
офіційному
сайті
Міністерства
інфраструктури
України
Консультаційні заходи Директива
Проведення
щодо наближення норм №
2008/68/ЄС консультацій
з
національного
Європейського
експертами ЄС щодо

Департамент безпеки на III квартал
транспорті – відп.
Регістр
судноплавства
України
Департамент морського та
річкового транспорту
Юридичний департамент
Укрморрічінспекція
Департамент безпеки на IV квартал
транспорті – відп.

Департамент безпеки на IV квартал
транспорті – відп.
Департамент
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законодавства до норм
Директиви 2008/68/ЄС
(новий проект Twinning
«Підвищення
безпеки
при
перевезенні
небезпечних вантажів
мультимодальним
транспортом
в
Україні»)

Парламенту та Ради від
24 вересня 2008 р. про
внутрішні перевезення
небезпечних вантажів

У сфері туризму
1 Розроблення
проекту Стаття 401 Угоди
Закону України «Про
внесення
змін
до Додаток ХХХІХ Угоди
Закону України «Про
туризм»
Директива Ради ЄС
№ 90/314/ЄЕС від 13
червня 1990 р. про
організовані туристичні
подорожі, відпочинок з
повним
комплексом
послуг та комплексні
турне
У сфері транспортної політики та інфраструктури
1 Проведення
Статті 446, 448 Угоди
презентацій
економічного
та

послідовності
наближення
норм
національного
законодавства до норм
Директиви 2008/68/ЄС

міжнародного
співробітництва
Департамент державної
політики
у
галузі
залізничного транспорту
Департамент морського та
річкового транспорту
Юридичний департамент
Укртрансінспекція
Укрморрічінспекція
Укрзалізниця

1.1.
Отримання Держтуризмкурорт – відп. III квартал
результатів погодження Юридичний департамент
проекту
акта
європейськими
експертами
1.2.
Узагальнення
результатів та подання
проекту
акта
на
погодження
до
заінтересованих органів
виконавчої влади
1.3. Внесення проекту
акта на розгляд Уряду

III квартал

IVквартал

Участь в Інвестиційно- Управління стратегічного IVквартал
донорській конференції розвитку інфраструктури
та інвестицій – відп.
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2

3

інвестиційного
потенціалу
регіонів
України в органах і
структурах ЄС
Приєднання
до Стаття 369 Угоди
Конвенції Організації
Об’єднаних Націй про
міжнародні
змішані
перевезення вантажів
(м.
Женева,
24 травня 1980 р.)

Забезпечення

Регламент

Департамент
міжнародного
співробітництва
2.1.
Опрацювання
доцільності приєднання
України до Конвенції
про міжнародні змішані
перевезення вантажів

ЄС 3.1.

Департамент
IVквартал
міжнародного
співробітництва– відп.
Управління стратегічного
розвитку інфраструктури
та інвестицій
Департамент
стратегічного
розвитку
дорожнього ринку та
автомобільних перевезень
Департамент морського та
річкового транспорту
Департамент державної
політики
в
галузі
залізничного транспорту
Департамент безпеки на
транспорті
Відділ
авіаційного
транспорту
Укравтодор
Укрзалізниця
Укртрансінспекція
ДП «УДЦТС «Ліски»
ДП «ДержавтотрансНДІ
проект»
ДП «АМПУ»
Доопрацювання Управління стратегічного ІІІ квартал

30

розроблення проекту:
Концепції
розвитку
Національної
(пріоритетної)
транспортної
мережі
України
на
2016 - 2026 роки

№ 1315/2013
Європейського
Парламенту та Ради ЄС
від 11 грудня 2013 р.
про
рекомендації
Європейського Союзу
щодо
розвитку
транс’європейської
транспортної мережі та
визнання таким, що
втратило
чинність,
Рішення
№ 661/2010/ЄС

проекту
Концепції
розвитку національної
(пріоритетної)
транспортної
мережі
України на 2016 - 2026
роки з урахуванням
положень Регламенту
ЄС
№ 1315/2013
Європейського
Парламенту та Ради ЄС
від 11 грудня 2013 р.
про
рекомендації
Європейського Союзу
щодо
розвитку
транс’європейської
транспортної мережі та
визнання таким, що
втратило
чинність,
Рішення
№ 661/2010/ЄС,
та
внесення відповідних
змін до неї

розвитку інфраструктури
та інвестицій – відп.
Департамент
стратегічного
розвитку
дорожнього ринку та
автомобільних перевезень
Департамент морського та
річкового транспорту
Департамент державної
політики
в
галузі
залізничного транспорту
Департамент безпеки на
транспорті
Департамент
міжнародного
співробітництва
Управління економічного
розвитку та фінансів
Відділ
авіаційного
транспорту
Укравтодор
Укрзалізниця
Укртрансінспекція
ДП «УДЦТС «Ліски»
ДП «ДержавтотрансНДІ
проект»
ДП «АМПУ»

3.2. Розроблення та Управління стратегічного ІV квартал
погодження
проекту розвитку інфраструктури
розпорядження
та інвестицій – відп.
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Кабінету
Міністрів
України
«Про
схвалення
Концепції
розвитку національної
(пріоритетної)
транспортної
мережі
України на 2016 - 2026
роки»

Департамент
стратегічного
розвитку
дорожнього ринку та
автомобільних перевезень
Департамент морського та
річкового транспорту
Департамент державної
політики
в
галузі
залізничного транспорту
Департамент безпеки на
транспорті
Департамент
міжнародного
співробітництва
Управління економічного
розвитку та фінансів
Відділ
авіаційного
транспорту
Укравтодор
Укрзалізниця
Укртрансінспекція
ДП «УДЦТС «Ліски»
ДП «ДержавтотрансНДІ
проект»
ДП «АМПУ»

3.3. Подання проекту
розпорядження
Кабінету
Міністрів
України
«Про
схвалення
Концепції

Управління стратегічного ІV квартал
розвитку інфраструктури
та інвестицій – відп.
Департамент
стратегічного
розвитку
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4

Розроблення та подання
на розгляд Кабінету
Міністрів
України
законопроекту,
спрямованого
на
адаптацію
законодавства України

Директива
Ради
№
92/106/ЄЕС
від
7 грудня 1992 р. про
встановлення спільних
правил для окремих
типів транспортування
товарів між державами

розвитку національної
(пріоритетної)
транспортної
мережі
України
на
2016 - 2026 роки» на
розгляд Уряду

дорожнього ринку та
автомобільних перевезень
Департамент морського та
річкового транспорту
Департамент державної
політики
в
галузі
залізничного транспорту
Департамент безпеки на
транспорті
Департамент
міжнародного
співробітництва
Управління економічного
розвитку та фінансів
Відділ
авіаційного
транспорту
Укравтодор
Укрзалізниця
Укртрансінспекція
ДП «УДЦТС «Ліски»
ДП «ДержавтотрансНДІ
проект»
ДП «АМПУ»

4.1.
Розроблення
проекту Закону України
«Про мультимодальні
перевезення»

Управління стратегічного ІІІ квартал
розвитку інфраструктури
та інвестицій – відп.
Департамент
стратегічного
розвитку
дорожнього ринку та
автомобільних перевезень
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щодо мультимодальних - членами ЄС
перевезень до права ЄС

Департамент морського та
річкового транспорту
Департамент державної
політики
в
галузі
залізничного транспорту
Департамент безпеки на
транспорті
Департамент
міжнародного
співробітництва
Управління економічного
розвитку та фінансів
Відділ
авіаційного
транспорту
Укравтодор
Укрзалізниця
Укртрансінспекція
АсМАП
ДП «УДЦТС «Ліски»
ДП «ДержавтотрансНДІ
проект»
ДП «АМПУ»
4.2.
Погодження Управління стратегічного IV квартал
проекту
акта
із розвитку інфраструктури
заінтересованими
та інвестицій – відп.
центральними органами
виконавчої влади
4.3. Подання проекту Управління стратегічного IV квартал
акта на розгляд Уряду
розвитку інфраструктури
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та інвестицій – відп.

5

Підтримка
Стаття 369 Угоди
впровадження
Транспортної стратегії
України на період до

4.4.
Проведення
круглих
столів,
семінарів, конференцій
на
тему
розвитку
мультимодальних
перевезень

Управління стратегічного Постійно
розвитку інфраструктури
та інвестицій – відп.
Департамент
міжнародного
співробітництва
Департамент
стратегічного
розвитку
дорожнього ринку та
автомобільних перевезень
Департамент морського та
річкового транспорту
Департамент державної
політики
в
галузі
залізничного транспорту
Відділ
авіаційного
транспорту
Укравтодор
Укрзалізниця
АсМАП України
ДП «УДЦТС «Ліски»
ДП «ДержавтотрансНДІ
проект»
ДП «АМПУ»

5.1.
Забезпечення
реалізації проекту ЄС
«Підтримка
імплементації

Управління стратегічного ІV квартал
розвитку інфраструктури
та інвестицій – відп.
Департамент

35

2020 року, зокрема в
частині реалізації таких
основних напрямів, як:
розвиток транспортної
інфраструктури;
оновлення
рухомого
складу;
поліпшення
інвестиційного клімату;
забезпечення
доступності
та
підвищення
якості
транспортних послуг;
інтеграція вітчизняної
транспортної системи
до європейської та
міжнародної
транспортних систем;
забезпечення безпеки
транспортних процесів

транспортної
України»

стратегії міжнародного
співробітництва

5.2.
Проведення
середньо-термінового
перегляду
Транспортної стратегії
України на період до
2020 року

5.3.
положень
Угоди

Управління стратегічного ІІІ квартал
розвитку інфраструктури
та інвестицій – відп.
Департамент
стратегічного
розвитку
дорожнього ринку та
автомобільних перевезень
Департамент морського та
річкового транспорту
Департамент державної
політики
в
галузі
залізничного транспорту
Департамент безпеки на
транспорті
Департамент
міжнародного
співробітництва
Відділ
авіаційного
транспорту
Укравтодор
Укрзалізниця
ДП «ДержавтотрансНДІ
проект»
ДП «АМПУ»

Реалізація Управління стратегічного ІV квартал
зміненої розвитку інфраструктури
про та інвестицій – відп.
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фінансування Програми
Секторальної
Бюджетної Підтримки
«Підтримка
впровадження
транспортної стратегії
України»

Департамент
стратегічного
розвитку
дорожнього ринку та
автомобільних перевезень
Департамент морського та
річкового транспорту
Департамент державної
політики
в
галузі
залізничного транспорту
Департамент безпеки на
транспорті
Департамент
міжнародного
співробітництва
Відділ
авіаційного
транспорту
Укравтодор
Укрзалізниця
5.4. Розроблення та Управління стратегічного ІV квартал
затвердження
розвитку інфраструктури
наказом/наказами
та інвестицій – відп.
Мініфрастурктури
Департамент
стратегічних
планів стратегічного
розвитку
розвитку
галузей дорожнього ринку та
транспорту
автомобільних перевезень
Департамент морського та
річкового транспорту
Департамент державної
політики
в
галузі
залізничного транспорту
Департамент безпеки на
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5.5.
Сприяння
в
підготовці та реалізації
проекту ЄС «Підтримка
імплементації
Угоди
про
асоціацію
між
Україною та ЄС та
реалізація Транспортної
стратегії України на
період до 2020 року»
5.6.
Організація
та
проведення
ІІІ-ї
Міжнародної
транспортної
конференції «Тенденції
транспортної
галузі:
розвиток транспортної
інфраструктури – шлях
до євроінтеграції»
6

Розроблення
національному

на Стаття 369 Угоди
рівні

транспорті
Департамент
міжнародного
співробітництва
Відділ
авіаційного
транспорту
Укравтодор
Укрзалізниця
Департамент
III квартал
міжнародного
співробітництва – відп.
Управління стратегічного
розвитку інфраструктури
та інвестицій

Управління стратегічного ІІІ квартал
розвитку інфраструктури
та інвестицій – відп.
Департамент
міжнародного
співробітництва

6.1.
Розроблення Управління стратегічного IV квартал
проекту Комплексного розвитку інфраструктури
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Комплексного
плану
розвитку логістики з
метою
забезпечення
розвитку
мережі
логістичних
центрів,
оптимізації перевезень
зернових
вантажів,
зокрема
з
використанням
внутрішніх
водних
шляхів, удосконалення
процесу
організації
вантажних перевезень
шляхом оптимального
використання наявної
транспортної
інфраструктури

плану
логістики

розвитку та інвестицій – відп.
Департамент
стратегічного
розвитку
дорожнього ринку та
автомобільних перевезень
Департамент морського та
річкового транспорту
Департамент державної
політики
в
галузі
залізничного транспорту
Департамент безпеки на
транспорті
Департамент
міжнародного
співробітництва
Відділ
авіаційного
транспорту
Укравтодор
Укрзалізниця
ДП «УДЦТС «Ліски»
ДП «ДержавтотрансНДІ
проект»
ДП «АМПУ»
6.2. Розроблення та Управління стратегічного IV квартал
затвердження
наказу розвитку інфраструктури
Мінінфраструктури
та інвестицій – відп.
«Про
схвалення
Комплексного
плану
розвитку логістики»
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7

Спрощення процедур Стаття 369 Угоди
міжнародної
торгівлі
під час транспортних
перевезень, у тому
числі запровадження на
національному
рівні
технології «Єдине вікно
- локальне рішення»

7.1. Підготовка змін до Управління стратегічного ІV квартал
Закону України «Про розвитку інфраструктури
морські порти України» та інвестицій – відп.
ДП
«Адміністрація
морських портів України»
Департамент морського та
річкового транспорту
Укрзалізниця
ДП «УДЦТС «Ліски»
7.2. Участь у роботі
Міжвідомчої
робочої
групи зі спрощення
процедур міжнародної
торгівлі та логістики
7.3.
Сприяння
практичній реалізації в
Україні рекомендацій
Четвертого
міжнародного семінару
ЄЕК
ООН
щодо
спрощення
процедур
торгівлі
«Створення
сприятливих умов для
спрощення
процедур
торгівлі
в
Україні,
реалізуючи принципи
єдиного вікна», що
відбувся в Одесі 27
травня 2014 року.

Управління стратегічного
розвитку інфраструктури
та інвестицій – відп.
Департамент
міжнародного
співробітництва
Департамент морського та
річкового транспорту
Укрзалізниця
ДП «УДЦТС «Ліски»
ДП «АМПУ»

Постійно з
дати
утворення

Постійно
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Розроблення,
Стаття 369 Угоди
впровадження
та
застосування
національної
транспортної моделі під
час
планування
та
реалізації
стратегії
розвитку транспортної
інфраструктури

7.4. Організація обміну
досвідом
за
участі
експертів ІСПС у Одесі,
міжнародних експертів
та
представників
подібних
систем
в
інших
країнах:
наприклад, ЄЕК ООН,
Європейської Комісії,
Європейської асоціації
систем
портових
співтовариств (EPCSA),
систем
портових
співтовариств
європейських
портів,
Сінгапуру та інш.
8.1.
Розроблення
механізму
реалізації
точних та постійних
досліджень в першу
чергу для вантажних
автомобільних
перевезень, потім для
всіх видів транспорту
та
вантажних
і
пасажирських
перевезень

Управління стратегічного IVквартал
розвитку інфраструктури
та інвестицій – відп.
Департамент
міжнародного
співробітництва
Департамент морського та
річкового транспорту
Укрзалізниця
ДП «АМПУ»
ДП «УДЦТС «Ліски»

Управління стратегічного IVквартал
розвитку інфраструктури
та інвестицій – відп.
Департамент
стратегічного
розвитку
дорожнього ринку та
автомобільних перевезень
Департамент морського та
річкового транспорту
Департамент державної
політики
в
галузі
залізничного транспорту
Укравтодор
Укрзалізниця
ДП «АМПУ»
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8.2.
Розроблення
механізму збору даних
та їх включення у
транспортну модель

Управління стратегічного IVквартал
розвитку інфраструктури
та інвестицій – відп.
Департамент
стратегічного
розвитку
дорожнього ринку та
автомобільних перевезень
Департамент морського та
річкового транспорту
Департамент державної
політики
в
галузі
залізничного транспорту
Укравтодор
Укрзалізниця
ДП «АМПУ»

8.3. Розроблення
в
рамках
проекту
«Підтримка
імплементації
транспортної стратегії
України» національної
транспортної моделі та
поетапного керівництва
для
створення
підрозділу
з
моделювання
перевезень
в
Мінінфраструктури

Управління стратегічного IVквартал
розвитку інфраструктури
та інвестицій – відп.
Департамент
стратегічного
розвитку
дорожнього ринку та
автомобільних перевезень
Департамент морського та
річкового транспорту
Департамент державної
політики
в
галузі
залізничного транспорту
Укравтодор
Укрзалізниця
ДП «АМПУ»
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Посилення
Стаття 369 Угоди
інституційної
спроможності
Мінінфраструктури
з
питань
політики
розвитку транспортної
інфраструктури,
зокрема
шляхом
впровадження кращих
практик ЄС у частині
формування
та
реалізації
державної
політики
для
забезпечення
стабільного
та

8.4.
Організація
в
рамках
проекту
«Підтримка
імплементації
транспортної стратегії
України»
навчання
щодо
основних
принципів роботи та
використання
національної
транспортної моделі

Управління стратегічного IVквартал
розвитку інфраструктури
та інвестицій – відп.
Департамент
стратегічного
розвитку
дорожнього ринку та
автомобільних перевезень
Департамент морського та
річкового транспорту
Департамент державної
політики
в
галузі
залізничного транспорту
Укравтодор
Укрзалізниця
ДП «АМПУ»

9.1. Участь у семінарах,
тренінгах,
конференціях
та
навчальних поїздках в
рамках
проекту
Twinning
«Надання
інституційної
підтримки Міністерству
інфраструктури
України
з
питань
підвищення
ефективності роботи та
конкурентоспроможнос
ті
залізничного
транспорту в Україні»

Члени Робочої групи з Постійно
питань реалізації проекту
Twinning
«Надання
інституційної підтримки
Міністерству
інфраструктури України з
питань
підвищення
ефективності роботи та
конкурентоспроможності
залізничного транспорту в
Україні»
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ефективного
функціонування галузі
транспорту

9.2. Участь у семінарах,
тренінгах,
конференціях
та
навчальних поїздках в
рамках
проекту
ТРАСЕКА «Діалог у
сфері
транспортних
перевезень і взаємодії
транспортних шляхів
ІІ»

Члени Експертної групи з Постійно
питань реалізації проекту
ТРАСЕКА
«Діалог
у
сфері
транспортних
перевезень і взаємодії
транспортних шляхів ІІ»

9.3. Участь у семінарах,
тренінгах,
конференціях
та
навчальних поїздках в
рамках
проекту
ТРАСЕКА «Морський
захист та безпека ІІ»

Члени Експертної групи з Постійно
питань реалізації проекту
ТРАСЕКА
«Морський
захист та безпека ІІ»

9.4. Участь у семінарах,
тренінгах,
конференціях
та
навчальних поїздках в
рамках
проекту
ТРАСЕКА
«Безпека
транспорту дорожнього
руху ІІ»

Члени Експертної групи з Постійно
питань реалізації проекту
ТРАСЕКА
«Безпека
транспорту дорожнього
руху ІІ»
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9.5. Участь у семінарах,
тренінгах,
конференціях
та
навчальних поїздках в
рамках
проекту
Twinning «Підтримка
Міністерства
інфраструктури
України
з
питань
підвищення
безпеки
комерційних
автоперевезень»
У сфері поштового зв’язку
1 Розроблення
проекту
дорожньої
карти
з
метою
наближення
законодавства України
до права ЄС у сфері
поштового
та
кур’єрського зв’язку

Статті 109, 112 Угоди

Внесення
та
супроводження проекту
Директива
дорожньої карти під час
Європейського
процедури
Парламенту та Ради розгляду/схвалення
№
97/67/ЄС
від Урядом
15 грудня 1997 р. про
спільні
правила
розвитку внутрішнього
ринку поштових послуг
Співтовариства
та
покращення
якості
обслуговування
зі
змінами

Члени Робочої групи з Постійно
питань реалізації проекту
Twinning
«Підтримка
Міністерства
інфраструктури України з
питань
підвищення
безпеки
комерційних
автоперевезень»

Департамент управління III квартал
об’єктами
державної
власності – відп.
УДППЗ «Укрпошта»
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2

Підготовка
нової Статті 109, 112 Угоди
редакції
Закону
України
«Про Директива
поштовий
зв’язок» Європейського
згідно з дорожньою Парламенту та Ради
картою
№
97/67/ЄС
від
15 грудня 1997 р. про
спільні
правила
розвитку внутрішнього
ринку поштових послуг
Співтовариства
та
покращення
якості
обслуговування
зі
змінами

2.1. Підготовка тексту Департамент управління III квартал
законопроекту
та об’єктами
державної
супровідних матеріалів власності – відп.
Юридичний департамент
2.2.
Проведення УДППЗ «Укрпошта»
засідання
Робочої
групи
у
сфері
поштового зв’язку для
обговорення
законопроекту
щодо
внесення
змін
до
чинного законодавства
2.3.
Погодження
законопроекту
з
Групою
підтримки
України
2.4.
Подання Департамент управління IV квартал
законопроекту
на об’єктами
державної
розгляд/схвалення
власності – відп.
Уряду
Юридичний департамент
УДППЗ «Укрпошта»

3

Підготовка державної
програми
щодо
модернізації
мережі
поштового зв’язку для
забезпечення
рівня
поштового
обслуговування
належної якості

3.1. Створення робочої
групи із залученням
членів Координаційної
ради
Мінінфраструктури,
Робочої групи у сфері
поштового
зв’язку,
Групи
підтримки
України,
учасників

Статті 109, 112 Угоди
Директива
Європейського
Парламенту та Ради
№
97/67/ЄС
від
15 грудня 1997 р. про
спільні
правила
розвитку внутрішнього

Департамент управління IV квартал
об’єктами
державної
власності – відп.
Юридичний департамент
УДППЗ «Укрпошта»
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ринку поштових послуг ринку
поштового
Співтовариства
та зв’язку
покращення
якості
обслуговування
зі 3.2. Проведення нарад,
зустрічей,
круглих
змінами
столів для обговорення
напрямів
розвитку
сектора
поштового
зв’язку в Україні
3.3.
Підготовка
пропозицій до плану
модернізації
мережі
поштового
зв’язку
національного
оператора

Департамент управління ІІІ-IV
об’єктами
державної квартал
власності – відп.
Юридичний департамент
УДППЗ «Укрпошта»
Департамент управління III квартал
об’єктами
державної
власності – відп.
Юридичний департамент
УДППЗ «Укрпошта»

3.4.
Підготовка
програми модернізації
національного
оператора
3.5. Подання програми Департамент управління IV квартал
на розгляд Уряду та її об’єктами
державної
супроводження в Уряді власності – відп.
Юридичний департамент
УДППЗ «Укрпошта»
4

Розроблення механізму Статті 109, 112 Угоди
фінансового
забезпечення надання Директива
універсальних послуг Європейського

4.1.
Залучення
технічної/консультацій
ної
допомоги
для
розроблення механізму

Департамент управління III квартал
об’єктами
державної
власності – відп.
Управління економічного
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поштового
зв’язку,
який спиратиметься на
окремий облік витрат
на надання кожного
виду
універсальних
послуг,
резервованих
послуг та затрат на
надання
інших
поштових послуг

Парламенту та Ради
№
97/67/ЄС
від
15 грудня 1997 р. про
спільні
правила
розвитку внутрішнього
ринку поштових послуг
Співтовариства
та
покращення
якості
обслуговування
зі
змінами

окремого обліку витрат

розвитку та фінансів
УДППЗ «Укрпошта»

4.2.
Підготовка
пропозицій
щодо
механізму
окремого
обліку витрат
4.3.
Затвердження
наказом
Мінінфраструктури
механізму
окремого
обліку
витрат
на
надання кожного виду
універсальних послуг,
резервованих послуг та
витрат
на
надання
інших поштових послуг

Департамент управління IV квартал
об’єктами
державної
власності – відп.
Управління економічного
розвитку та фінансів
УДППЗ «Укрпошта»

4.4.
Розроблення
пропозицій
щодо
впровадження
фінансової підтримки
національного
оператора
Заступник директора Департаменту
міжнародного співробітництва –
начальник відділу двостороннього співробітництва
та міжнародних договорів

К.В. Соляннік

