ЗА Х О Д И
щодо вирішення проблемних питань
у сфері міжнародних автомобільних перевезень на 2019 рік

(розроблені на основі вимог Страйкового комітету міжнародних перевізників)

№

Зміст заходу

1

2

1.

Відповідальний структурний
підрозділ М інінфраструктури,
центральний орган виконавчої
влади, діяльність якого
спрямовується М іністром
інфраструктури України/
ПІП відповідального виконавця
“5

Виконавці А сМ А П

Термін
виконання

4

5

Відновити роботу всіх ПВД в режимі, Державна служба України з безпеки Главацький П. В.
який був встановлений до 01.11.2018 року. на транспорті, Ноняк М. В.
В першу чергу забезпечити цілодобову
роботу ПВД «Бориспіль», «Ковель»,
«Львів», включаючи вихідні та святкові

15.02.2019 р.

ДНІ.

2.

Доопрацювати та подати на державну Департамент стратегічного розвитку Главацький ГІ. В.
реєстрацію до Мін’юсту проект змін до дорожнього ринку та автомобільних
Порядку оформлення і видачі дозволів на перевезень, Сасін В. В.
поїздку по територіях іноземних держав
при виконанні перевезень пасажирів і
вантажів автомобільним транспортом у
міжнародному сполучені, їх обміну та

01.06.2019 р.

2

обліку, в якому передбачити можливість
квотування та попереднього бронювання
дозволів.

3.

4.

5.

Забезпечити проведення постійної роботи
з польською стороною на усіх рівнях 3
метою встановлення річної квоти дозволів
відповідно
до
потреб
українських
перевізників (на рівні не менше 200000
транзитних та універсальних дозволів).

Департамент стратегічного розвитку Костюченко Л. М.
дорожнього ринку та автомобільних
перевезень, Сасін В. В.

Вжити всіх можливих заходів для
проведення у першому півріччі 2019 року
засідання Змішаної українсько-румунської
Комісії
з
питань
міжнародних
автомобільних перевезень
з метою
збільшення
річної
квоти
дозволів
відповідно
до
потреб
українських
перевізників.

Департамент стратегічного розвитку Главацький П. В.
дорожнього ринку та автомобільних
перевезень, Сасін В. В.

І півріччя
2019 р.

Департамент міжнародного
співробітництва, Кошман М. С.
І півріччя
2019 р.

Департамент міжнародного
співробітництва, Кошман М. С.

Забезпечити
внесення
змін
до Департамент стратегічного розвитку Главацький П. В.
законодавства в частині передачі від ДСБТ дорожнього ринку та автомобільних
іншому уповноваженому органу функцій з перевезень, Сасін В. В.
оформлення видачі та обліку дозволів на
перевезення
вантажів
автомобільним
транспортом у міжнародному сполученні

01.04.2019 р.

з

6.

7.

8.

Залучення
на
постійній
представників АсМАП при
повернутих дозволів

основі Державна служба України з безпеки Главацький П. В.
перевірці на транспорті, Ноняк М. В.

Прискорити проведення робіт, пов'язаних
із модернізацією системи ЄІС «Дозволи»,
щодо запровадження відповідних змін, які
стосуються видачі дозволів та контролю за
їх використанням, а саме: автоматичному
нанесенню штрих-кодів, скануванню та
контролю
повернутих
дозволів,
запровадження
цифрового
підпису
інспекторів ПВД, обміну інформацією між
базами даних ДСБТ та ДФС в режимі
реального часу для
контролю при
оформленні ТЗ у пунктах пропуску з
наступним внесенням інформації до
зазначеного реєстру.

Державна служба України з безпеки Главацький П. В.
на транспорті, Ноняк М. В.
Мальчевська В.М.
Департамент стратегічного розвитку
дорожнього ринку та автомобільних
перевезень, Сасін В. В.

Забезпечити
здійснення
постійного Департамент стратегічного розвитку Главацький П. В.
аналізу виданих дозволів,
фактичного дорожнього ринку та автомобільних
перетину
кордону
вантажними перевезень Сасін В. В.
транспортними
засобами
та
здачі
використаних дозволів резидентами, а
також ефективний моніторинг здійснених
вантажних перевезень нерезидентами.

протягом 2019 р.

І півріччя
2019 р.

протягом 2019 р.

4

9.

10.

11.

Наділити повноваженнями представників Державна служба України з безпеки Главацький П. В.
АсМАП
України
на
ПВД на транспорті, Ноняк М. В.
Укртрансбезпеки, в тому числі приймати
участь в проведенні щомісячної звірки
зданих на ПВД дозволів у присутності
уповноважених представників АсМАП
України, забезпечених в режимі online
доступом до ЄІС - Дозволи. Впровадити
процедуру здачі щомісячного звіт ПВД по
зданих дозволах тільки за наявності
підписів відповідальних працівників ПВД,
керівника
територіального
органу
Укртрансбезпеки
та
уповноважених
представників АсМАП України.
Створити
постійно
діючу
комісію
Мінінфраструктури за участі фахівців
відповідних
структурних
підрозділів
міністерства та АсМАП України з метою
щомісячного
моніторингу
роботи
Укртрансбезпеки в частині оформлення,
видачі та обігу дозвільної документації в
центральному апараті та ПВД, а також
перевірки дозволів, що здаються на склад,
як використані.

Департамент стратегічного розвитку Главацький П. В.
дорожнього ринку та автомобільних
Балін В. А.
перевезень, Сасін В. В.

протягом 2019 р.

15.02.2019 р.

Управління запобігання корупції,
внутрішніх розслідувань та
державного фінансового
моніторингу, Нехарошов В. М.

Розпочати перевірку дозволів, повернутих Управління запобігання корупції,
у другому півріччі 2018 року та детальний внутрішніх розслідувань та

Главацький П. В.

До 01.04.2019 р.

5

аналіз її результатів з залученням фахівців державного фінансового
АсМАП України.
моніторингу, Нехарошов В. М.
Департамент стратегічного розвитку
дорожнього ринку та автомобільних
перевезень, Сасін В.В.
Державна служба України з
безпеки на транспорті, Ноняк М. В.

12.

13.

Для реалізації положень Хартії Якості
ЄКМТ розробити та подати на державну
реєстрацію до М ін’юсту відповідні зміни
до Порядку підвищення кваліфікації
керівників і спеціалістів, діяльність яких
пов’язана
з
наданням
послуг
автомобільного
транспорту,
затвердженого
наказом
М1У
від
26.07.2013р. № 551, в якому передбачити
початкове
та періодичне підвищення
кваліфікації водіїв з отриманням СПК і
кваліфікаційної картки водія.

Директорат з безпеки на
транспорті, Щелкунов А. В.
Департамент стратегічного
розвитку дорожнього ринку та
авто-мобільних перевезень,
Сасін В. В.

Взяти під контроль проходження та Департамент міжнародного
прийняття проекту Закону України «Про співробітництва, Кошман М. С.
приєднання України до Додаткового
протоколу до Конвенції про договір
міжнародного автомобільного перевезення
вантажів (Конвенція КДПВ)».

Балін В. А.

До 03.06.2019 р.

Коваленко К. А.
Добруха Л. Г.

Хмельницький Л. Д.

До 11.05.2019 р.

6

14.

Вирішити
питання
забезпечення Директорат з безпеки на
Міністерством інфраструктури створення транспорті, Щелкунов А. В.
прозорих умов для включення в реєстр
суб’єктів
проведення
обов’язкового
технічного
контролю
транспортних
засобів.

Від Асоціації міжнародних автомобільних
перевізникід-'''
Презид€нт\ Д/хшва Ради АсМАП України
« ґ/ »

Л. КОСТЮЧЕНКО
_____ 2019 року

Балін В. А.

До 20.02.2019 р.

Від Міністерства інфраструктури України

України
В. ОМЕЛЯН
2019 року

