
 
 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

наказ Укрзалізниці 

_______ 2015 № __________ 
 

 

П л а н 

заходів Укрзалізниці на 2015-2016 роки з реалізації Державної цільової програми  

реформування залізничного транспорту  на 2010-2019 роки  
 

№ з/п Найменування заходів  Виконавці Термін виконання 

1 2 3 4 

1 
Утворення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі  

ПАТ «Укрзалізниця») 

 
 

1.1 

Проведення рецензування актів оцінки майна та майнових прав щодо кожного із підприємств 

і установ залізничного транспорту (49), пакетів акцій ПрАТ (7), часток господарських 

товариств (6) та надання їх комісії з утворення ПАТ «Укрзалізниця» 

ЦКМ, ЦФ, ЦЦЕ – 

контроль, спільно з 

ФДМУ оцінювач 
До 27.07.2015 

1.2 
Складання балансів на 31.07.2014 по 49 юридичним особам та зведеного балансу на 

31.07.2014 

Комісії з реорганізації 

підприємств, ЦФ 28.07.2015 

1.3 
Розробка та схвалення форм передавального акта майна та зведеного передавального акта 

майна 

ЦКМ, ЦФ, ЦКР, ЦЮ, 

ЦЦР, ЦЦЕ 21.07.2015 

1.4 
Автоматизація формування частини передавального акта майна та зведеного передавального 

акта майна 

ЦКІ, ПКТБ АСУ 

«ЗТ», ЦКМ, ЦФ 23.07.2015 

1.5 
Складання балансів на 31.07.2014 по 49 юридичним особам з урахуванням результатів оцінки 

та зведеного балансу на 31.07.2014 з урахуванням результатів оцінки 

Комісії з реорганізації 

підприємств, ЦФ, 

ТОВ «Делойт і Туш» 

(згідно договору) 

Після виконання 

п.1.1 протягом 8 

календарних днів 

1.6 Доповнення зведених переліків майна та земельних ділянок результатами оцінки 

ЦКМ, Центральна 

інвентаризаційна 

комісія 

Після виконання п. 

1.1 протягом 8 

календарних днів 
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1.7 Складання передавальних актів на 31.07.2014 по 49 юридичним особам 

Комісії з реорганізації 

підприємств, ЦКМ, 

ЦФ,ЦКР, ЦКІ, ЦЮ 

Після виконання 

п.1.1 протягом 7 

календарних днів 

1.8 Складання зведених передавальних актів на 31.07.2014 

ЦКМ, ЦФ,ЦКР, ЦКІ, 

ЦЮ, ЦЦЕ, ЦЦР  
Після виконання 

п.1.1 протягом 9 

календарних днів 

1.9 
Супроводження робіт щодо підготовки зведеного акту оцінки майна та надання його Фонду 

державного майна України на рецензування 

ЦКМ, ЦФ, ЦКР, ЦЦЕ, 

ЦЦР 
Після виконання 

п.1.1 протягом 10 

календарних днів 

1.10 

Проведення рецензування зведеного акту оцінки майна та майнових прав, що вносяться до 

статутного капіталу ПАТ «Укрзалізниця», закріплюється за ПАТ на праві господарського 

відання  

ЦКМ, ЦФ, ЦКР, ЦЦЕ, 

ЦЦР, ФДМУ 

В п’ятнадцяти 

денний строк після 

отримання ФДМ 

матеріалів 

1.11 

Організація роботи щодо затвердження Мінінфраструктури зведеного акта оцінки майна, 

передавальних актів та балансів по кожному із 49 підприємств, зведених переліків, зведеного 

передавального акта та зведеного баланса, та надання їх комісії з утворення ПАТ 

«Укрзалізниця».  

ЦКМ, ЦФ, ЦКР, ЦЮ, 

ЦЦЕ, ЦЦР 
В п’яти денний 

строк після 

виконання п.1.10 

1.12 Визначення розміру статутного капіталу ПАТ «Укрзалізниця»  

ЦКМ, ЦФ, ЦЦР, ЦЦЕ В п’ятиденний 

строк після 

виконання п. 1.11 

1.13 
Супроводження роботи щодо підготовки комісією з утворення ПАТ «Укрзалізниця» проекту 

Статуту ПАТ «Укрзалізниця» та надання його до Мінінфраструктури  

ЦКР, ЦЮ, ЦЦР 
До 31.08.2015 

1.14 

Розробка проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Статуту та інші 

заходи, пов’язані з утворенням ПАТ «Укрзалізниця» та розпорядження КМУ «Про 

затвердження складу наглядової ради та ревізійної комісії ПАТ «Укрзалізниця» 

ЦКР, ЦЮ, ЦЦР 

До 31.08.2015 

1.15 
Формування та затвердження переліків ліцензій в розрізі 49 юридичних осіб та зведеного 

переліку ліцензій  

ЦТех, ЦЕ, ЦУВС, 

ЦЕКО, причетні 

департаменти, комісії 

з реорганізації 

підприємств 

До 31.08.2015 

1.16 
Формування переліків об’єктів секретної інформації, спеціального зв’язку та матеріального 

резерву в розрізі 49 юридичних осіб 

ЦО, ЦР, причетні 

департаменти, комісії 

з реорганізації 

підприємств 

До 31.08.2015 
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1.17 Підготовка документів для державної реєстрації ПАТ «Укрзалізниця» 
ЦКР, ЦЮ, ЦФ, ЦКМ, 

ЦЦР 
До 30.09.2015 

1.18 Подання документів для державної реєстрації ПАТ «Укрзалізниця» 
ЦКР, ЦЮ, ЦЦР, 

 
До 30.09.2015 

1.19 Отримання печатки, відкриття рахунків в банках 
ЦКР, ЦЮ, ЦФ, ЦН, 

ЦЦР, ЦЦЕ 

Протягом 5 днів 

після виконання 

п.1.18 

1.20 
Забезпечення укладання договору про обслуговування емісії акцій між ПАТ «Укрзалізниця» 

та обраним депозитарієм 
ЦКР, ЦЮ, ЦЦР 

Протягом 5 днів 

після виконання 

п.1.18 

1.21 
Координація заходів щодо переказу акцій господарських товариств, зазначених у додатку 2 та 

3 до Постанови № 200 
ЦКР, ЦЦР 

Протягом 10 днів 

після виконання 

п.1.18 

1.22 
Складання балансу на дату державної реєстрації ПАТ «Укрзалізниця», в тому числі балансів 

по 49 юридичним особам 

ЦФ, комісії з 

реорганізації 

підприємств, ЦЦЕ 

Протягом 10 днів 

після державної 

реєстрації 

1.23 

Складання актів прийому – передачі по 49 юридичним особам (між комісіями з реорганізація 

та ПАТ «Укрзалізниця», з проміжним погодженням Комісії з утворення ПАТ 

«Укрзалізниця»). 

Комісії з 

реорганізації, ЦКР, 

ЦКМ, ЦФ, ЦЮ, ЦЦР, 

ЦЦЕ 

На дату державної 

реєстрації/початку 

діяльності ПАТ 

«Укрзалізниця» 

1.24 
Забезпечення укладання договору з Центральним депозитарієм про обслуговування емісії 

цінних паперів 
ЦКР, ЦЮ, ЦЦР 

Протягом 10 днів 

після виконання 

п.1.18 

1.25 Підготовка документів для реєстрації випуску акцій ПАТ «Укрзалізниця» 

ЦКР, ЦКМ, ЦФ, ЦЮ,  

ЦЦР, ЦЦЕ 

Протягом 5 днів 

після виконання 

п.1.18 

1.26 Здійснення заходів з розміщення акцій ПАТ «Укрзалізниця» 
ЦКР, ЦЦР Після реєстрації 

випуску акцій 

1.27 

Забезпечення передавання ПАТ «Укрзалізниця» технічної, правовстановлюючої, фінансової, 

бухгалтерської та іншої документації від підприємств і установ залізничного транспорту, що 

припиняють свою діяльність 

Комісії з реорганізації 

(49), ЦКР, ЦКМ, ЦФ, 

ЦЮ, ЦКАДР, ЦН, 

ЦО, ЦЦР, ЦЦК 

До 01.01.2016 

1.28 
Завершення виконання заходів щодо припинення підприємств і установ залізничного 

транспорту 

Комісії з реорганізації 

(49), ЦКР, ЦКМ, ЦФ, 

ЦЮ, ЦН, ЦЦР, ЦЦЕ 

До 01.01.2016 
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2 Формування вертикально інтегрованої системи господарського управління   

2.1 
Формування організаційної структури апарату управління ПАТ «Укрзалізниця» як 

механізму управління бізнес-процесами 

ЦКР,  департаменти, 

управління, ЦЦР, 

ЦЦК, ЦЦТех, ЦЦЛ, 

ЦЦІ, ЦЦЕ 

01.12.2015 

2.1.1 
Підготовка та подання на затвердження керівництву Укрзалізниці організаційної структури 

апарату управління ПАТ «Укрзалізниця»  

ЦКР, ЦТЗБ, ЦЦК, 

ЦЦР 
До 30.09.2015 

2.1.2 
Внесення змін в структуру, положення, посадові інструкції працівників департаментів, 

управлінь, у зв’язку зі створенням ПАТ «Укрзалізниця» 

ЦКР, ЦТЗБ, ЦКАДР, 

ЦЮ, департаменти, 

управління  

Протягом 1 

місяця після 

реєстрації ПАТ 

«Укрзалізниця» 

2.1.3 
Підготовка та подання на затвердження корпоративного стандарту «Регламент бізнес 

процесів ПАТ «Укрзалізниця»  

ЦКР,  департаменти, 

управління, ЦЦР, 

ЦЦК, ЦЦТех, ЦЦЛ, 

ЦЦІ, ЦЦЕ 

Не пізніше 2 місяців  

після виконання 

п.1.18 

2.1.4 
Впровадження регламентів бізнес процесів ПАТ «Укрзалізниця» відповідно до затвердженого 

графіку 

ЦКР, ЦЮ, ЦЦР, 

департаменти, 

управління  

01.01.2016 

2.1.5 
Подання на затвердження Програми утворення Головного центру управління (ГЦУП) рух та 

регіональних центрів управління рухом поїздів (РЦУПів) 

ЦД, ЦШ, ЦКІ, ЦЕ, 

ЦТЕХ, Цкадр, ЦТЗБ, 

ЦН, ЦФ, ЦКВ, ЦКР, 

ЦЗМ 

ІV квартал 2015 

2.1.6 Визначення функцій та структури Дирекцій залізничних перевезень. 

ЦД, ЦМ, ЦЛ, ЦФ, 

ЦКР, ЦЕКО, ЦТЗБ, Н-

зал./ЦЗМ 

Через місяць після 

затвердження 

Програми 

утворення ГЦУП 

та РЦУПів 

2.1.7 
Оптимізація Дирекцій залізничних перевезень відповідно до утворення Районів 

диспетчерського управління рухом поїздів 

ЦД, ЦМ, ЦЛ, ЦКР, Н-

зал./ЦЗМ 

Через місяць після 

затвердження 

Програми 

утворення ГЦУП 

та РЦУПів 
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2.1.8 Уточнення меж дирекції залізничних перевезень 
ЦД, ЦМ, ЦЛ, ЦКР, Н-

зал./ЦЗМ 

Через місяць після 

затвердження 

Програми 

утворення ГЦУП 

та РЦУПів 

2.1.9 
Розроблення відповідних положень та створення в апараті ПАТ «Укрзалізниця» структури 

корпоративного управління залежними акціонерними товариствами  
ЦКР, ЦФ, ЦЮ, ЦЦР 2015-2016 

2.1.10 
Проведення робіт по отриманню єдиних ліцензії на розподіл електричної енергії та на 

постачання електричної енергії, по оформленню договору з ДП «Енергоринок» 
ЦЕ, ЦЕЕ, ЦЗМ 

Протягом трьох 

місяців після 

реєстрації ПАТ 

2.1.11 
Організація проведення робіт по отриманню необхідних ліцензій та інших документів 

дозвільного характеру для діяльності Товариства 

ЦТЕХ, ЦЮ, причетні 

департаменти 
2015-2016 

2.1.12 
Проведення переоформлення правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомого майна, 

внесені до статутного капіталу Товариства 

ЦКМ, ЦЮ, Н-зал. та 

інших філій 
2015-2016 

2.1.13 Оформлення правовстановлюючих документів на об’єкти інтелектуальної власності 

ЦТЕХ, ЦН, ЦКІ, 

ЦКМ, ЦЮ, Н-зал. та 

інші філії 

2015-2016 

2.1.14 Оформлення документів на торгові марки, знаки, логотипи 

ЦТЕХ, ЦН, ЦЮ, Н-

зал., керівники 

підприємств та 

установ залізничного 

транспорту 

2015-2016 

2.1.15 
Проведення оформлення (переоформлення) права на користування земельними ділянками, 

переданими в постійне користування Товариства 
ЦКМ, ЦЮ, ЦЦР 2015-2016 

2.1.16 

Переукладання (актуалізація) усіх діючих міжнародних, міжвідомчих договорів з питань 

залізничного сполучення через державний кордон та тих, які регламентують питання 

діяльності залізничного транспорту з іншими країнами 

ЦІ, ЦМ, ЦЛ, ЦВ, ЦД, 

ЦФ, ЦЮ, РЦП, Н-зал. 

(у разі потреби інші 

структурні 

підрозділи) 

Протягом 3 місяців 

після реєстрації 

ПАТ 

«Укрзалізниця» 
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2.1.17 Переоформлення діючих договорів, угод  

ЦЮ, причетні 

департаменти, Н-зал., 

керівники 

підприємств, установ 

Протягом 3 місяців 

після реєстрації 

ПАТ 

«Укрзалізниця» 

2.2  Формування управлінського та бухгалтерського, податкового обліку та звітності   

2.2.1 
Впровадження в ПАТ «Укрзалізниця» актів з ведення бухгалтерського обліку та складання 

фінансової звітності 
  

2.2.1.1 
Номенклатури витрат з основних видів економічної діяльності залізничного транспорту 

України 
ЦФ, ЦЦЕ 

Протягом 3 місяців 

після реєстрації 

ПАТ 

«Укрзалізниця» 

2.2.1.2 Номенклатури витрат з другорядних видів економічної діяльності ПАТ «Укрзалізниця» ЦФ, ЦЦЕ Протягом 3 місяців 

після реєстрації 

ПАТ 

«Укрзалізниця» 

2.2.1.3 Порядку фінансово-економічних взаємовідносин в ПАТ «Укрзалізниця» ЦФ, ЦЦЕ - " - 

2.2.1.4 Облікової політики ПАТ «Укрзалізниця» ЦФ, ЦЦЕ - " - 

2.2.1.5 Порядку реєстрації платників податків та сплати податків  ПАТ «Укрзалізниця» ЦФ, ЦЦЕ - " - 

2.2.1.6 Методичних рекомендацій по  складанню форм управлінської звітності про доходи, витрати і 

фінансові результати за видами діяльності, тарифними складовими ПАТ «Українська залізниця» 

щодо ведення роздільного обліку доходів, витрат і фінансових результатів за видами 

економічної діяльності, тарифними складовими і видами робіт ПАТ «Укрзалізниця» 

ЦФ, ЦЦЕ 

- " - 

2.2.1.7 Номенклатури доходів залізничного транспорту України ЦФ, ЦЦЕ 2016 

2.2.1.8 Порядку руху коштів на банківських рахунках ПАТ «Укрзалізниця» та його філій ЦФ, РЦП, ЦЦЕ І квартал 2016 

2.2.1.9 Розроблення методики формування питомих витрат на показники експлуатаційної роботи за 

видами економічної діяльності в умовах ПАТ «Українська залізниця» 

ЦФ, ЦКР, 

департаменти, ЦЦЕ ІV квартал 2016 

2.2.2 Поетапне  впровадження форм управлінської звітності про доходи, витрати і фінансові 

результати за видами діяльності, тарифними складовими ПАТ «Українська залізниця»  та 

програмного забезпечення з автоматизованого формування цих форм 

ЦФ, ЦЦЕ 

2016 

2.2.3 Розробка механізму планування фінансового плану публічного акціонерного товариства 

«Українська залізниця» з урахуванням взаємовідносин між філіями товариства 

ЦФ 
IV квартал 2016 
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2.2.4 Розробка рекомендацій технології формування калькуляції собівартості вантажних і 

пасажирських перевезень для складання звітності за видами економічної діяльності та 

тарифними складовими в умовах публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» 

        

ЦФ, ЦЛ, ЦМ  

IV квартал 2015 

2.3 
Внутрішні структурні перетворення, формування структур за видами діяльності, 

утворення філій ПАТ «Укрзалізниця» 

ЦКР, ЦКМ, ЦФ, ЦЮ, 

ЦТЗБ, галузеві 

департаменти, ЦЗМ, 

ЦЗЛ, ЦЗ-1, Н-зал., 

керівники 

підприємств 

01.09.2015 

2.3.1 

Підготовка та погодження з робочою групою з реформування, корпоративного розвитку, 

євроінтеграції, інвестиційної та соціальної політики залізничного транспорту проектів бізнес-

планів функціонування філій 

Причетні 

департаменти, ЦКР, 

ЦЦР 

До 31.08.2015 

2.3.2 Визначення переліку активів, необхідних для функціонування філій 

ЦКР, ЦКМ, ЦФ, ЦЮ, 

галузеві 

департаменти, ЦЗМ, 

ЦЗЛ, ЦЦР 

31.08.2015 

2.3.3 
Утворення філій ПАТ «Укрзалізниця» на базі майна, реорганізованих залізниць, підприємств 

та установ після реєстрації Товариства 

ЦКР, ЦКМ, ЦФ, ЦЮ, 

галузеві 

департаменти, ЦЗМ, 

ЦЗЛ, ЦЗ-1, Н-зал., 

керівники 

підприємств 

Після державної 

реєстрації ПАТ  

«Укрзалізниця» 

2.3.4 
Підготовка пакету внутрішніх документів, необхідних для здійснення операційної діяльності 

філії 

ЦКР,  ЦФ, ЦЮ, 

галузеві 

департаменти, ЦЗМ, 

ЦЗЛ, ЦЦР, ЦЦЕ 

Протягом 10 днів 

після прийняття 

рішення про 

утворення філії 

2.3.5 
Реалізація управлінських рішень, щодо формування майнового комплексу філії у складі 

Товариства, утворення філії 

ЦКР, ЦКМ, ЦФ, ЦЮ, 

галузеві 

департаменти, ЦЗМ, 

ЦЗЛ, ЦЗ-1 

Після державної 

реєстрації ПАТ  

«Укрзалізниця» 

2.4 Розвиток залежних ПАТ та створення нових  

ЦКР, ЦКМ, ЦТЗБ, 

ЦФ, ЦЮ, галузеві 

департаменти 

2015-2016 
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2.4.1 Перетворення філій у залежні акціонерні товариства (згідно алгоритму їх перетворення)  
Причетні 

департаменти 
2016 

2.5 Автоматизація управлінських та виробничих процесів   

2.5.1 

Перехід на нові принципи побудови облікової та звітної політики в умовах  

ПАТ «Укрзалізниця» (згідно з окремим затвердженим планом введення нових звітів, зокрема 

перегляду програмного забезпечення) 

ЦКІ, ЦЧУ, ЦД, ЦМ, 

ЦВ, ЦТ, ЦФ, ЦРП, 

ЦЗМ 

2015-2016 

2.5.2 
Удосконалення Автоматизованих систем керування процесом управління вантажними 

перевезеннями та комерційною роботою із застосуванням новітніх інформаційних технологій 

ЦКІ, ЦД, ЦМ, ЦВ, ЦТ, 

ЦЧУ, ЦФ/ЦЗМ 
2015-2016 

2.5.3 
Удосконалення Автоматизованих систем керування процесом управління пасажирськими 

перевезеннями із застосуванням новітніх інформаційних технологій 

ЦКІ, ЦЛ, ЦРП, 

УЗШК, ПКТБ АСУ 

ЗТ/ЦЦЛ 

2015-2016 

2.5.4 
Розробка та впровадження Єдиної автоматизованої фінансово-економічної системи 

Укрзалізниці (ЄФЕС) 

ЦКІ, ЦФ, ЦЮ, ЦХ, 

ЦКМ, ЦКВ, ЦКР, 

ЦТЕХ/ЦЦЕ 

2015-2016 

2.5.5 
Впровадження централізованої системи внутрішнього корпоративного електронного 

документообігу (СКЕДО) у всіх підприємствах, підрозділах залізничного транспорту України 

ЦКІ, ЦН, ГІОЦ/ЦЗМ, 

ЦЗ-1 
2015-2016 

2.5.6 
Розвиток та удосконалення Автоматизованих систем керування, систем моніторингу  

ІТ-інфраструктури та захисту інформації  

ЦКІ, ЦШ, ЦСЗ УЗ, 

ГІОЦ, ПКТБ, ЦЗМ 
2015-2016 

2.5.7 Розробка корпоративного Веб-сайту ПАТ «Укрзалізниця» 
ЦПРЕС, ЦКІ, ЦН, 

ГІОЦ/ЦЗ-1 

Після державної 

реєстрації ПАТ 

«Укрзалізниця» 

2.5.8 Підготовка АСБО «Фобос» до  адаптації передачі даних відповідно до вимог ЄФЕС 
ЦКІ, ПКТБ АСУЗТ, 

ЦФ/ЦЗ-1, ЦЦЕ 
2015-2016 

2.5.9 

Розробка програмного забезпечення та проведення дослідної експлуатації системи 

комплексних розрахунків через розрахунковий центр залізничного транспорту за перевезення 

вантажів по УЗ в АСК ВП УЗ-Є з приєднанням ЄТехПД залізниць (в частині розрахунків у 

внутрішньому, експорт, імпорт сполученнях) 

ЦКІ, ПКТБ АСУЗТ, 

ГІОЦ, РЦП, ЦМ, 

ЦФ/ЦЗМ 

2015-2016 

3 Нормативно-правове забезпечення   

3.1 
Розроблення проекту Закону України «Про залізничний транспорт України» (нова 

редакція): 
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3.1.1 Узгодження законопроекту з причетними міністерствами і відомствами 
ЦКР, ЦЮ, причетні 

департаменти/ЦЦР 2015 

3.1.2 Подання законопроекту на розгляд Кабінету Міністрів України та його супроводження 
ЦКР, ЦЮ, причетні 

департаменти/ЦЦР Жовтень 2015 

3.1.3 
Супроводження проекту Закону України «Про залізничний транспорт України» у Верховній 

Раді України 

ЦКР, ЦЮ, причетні 

департаменти/ЦЦР Грудень 2015 

3.2 Розроблення проекту Статуту залізничного транспорту України (нова редакція)   

3.2.1 
Надання на розгляд проекту Статуту в Мінінфраструктури, розміщення його на сайті 

Мінінфраструктури 

ЦМ, ЦЮ, причетні 

департаменти/ЦЗМ 

Через 1 місяць 

після прийняття 

Закону «Про 

залізничний 

транспорт України» 

3.2.2 
Надання на узгодження проекту Статуту до заінтересованих центральних органів виконавчої 

влади та його супроводження  

ЦМ, ЦЮ, причетні 

департаменти/ЦЗМ 

Через 2 місяці після 

прийняття Закону 

«Про залізничний 

транспорт України» 

3.2.3 Подання проекту Статуту до Кабінету Міністрів України, його супроводження 
ЦМ, ЦЮ, причетні 

департаменти/ЦЗМ 

Через 3 місяці після 

прийняття Закону 

«Про залізничний 

транспорт України» 

3.3 Розроблення інших нормативно-правових документів   

3.3.1 
Розроблення та затвердження першочергових підзаконних актів, необхідних для реалізації 

нової редакції Закону України «Про залізничний транспорт»  

причетні 

департаменти, ЦКР 

Через 3 місяці після 

прийняття Закону 

«Про залізничний 

транспорт України» 

3.3.2 
Внесення змін до проекту «Правил технічної експлуатації залізничного транспорту України» 

(нова редакція) 

ЦРБ, ЦД, ЦШ, ЦП, 

ЦЕ, ЦЛ, ЦРП, ЦВ, ЦТ, 

ЦТЕХ, ЦБТ, ЦЕКО, 

ЦЗМ 

Через 3 місяці після 

прийняття Закону 

«Про залізничний 

транспорт України» 
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3.3.3 Розробка Положення про систему управління безпеки руху в ПАТ «Укрзалізниця» 

ЦРБ, ЦУО, галузеві 

департаменти, Н-зал., 

ЦКР, ЦЮ, ЦЗЛ, ЦЗМ 

Через 6 місяців 

після затвердження 

Методичних 

рекомендацій з 

впровадження 

системи управління 

безпекою руху на 

залізничному 

транспорті 

3.3.4 Розробка системи управління пожежної безпеки в ПАТ «Укрзалізниця» 

ЦУО, галузеві 

департаменти, Н-зал., 

ЦКР, ЦЮ, ЦЗМ 

Протягом 

3місяців після 

реєстрації ПАТ 

«Укрзалізниця» 

3.3.5 
Подання до Мінінфраструктури проекту Правил перевезень вантажів залізничним 

транспортом (розділів Правил) та нормативно-правового акту про його затвердження 
ЦМ, ЦКР, ЦЮ 

Через 6 місяців 

після затвердження 

Статуту 

залізничного 

транспорту України 

3.3.6 

Подання КМУ на затвердження Правил недискримінаційного доступу до інфраструктури 

залізничного транспорту загального користування та нормативно-правового акта про його 

затвердження 

ЦМ, ЦД, ЦЛ, ЦЮ, 

ЦКР, ЦРП 

Через 3 місяці після 

прийняття Закону 

України «Про 

залізничний 

транспорт» 

3.4 
Внесення змін до нормативних та нормативно-правових актів у зв’язку зі створенням  

ПАТ «Укрзалізниця»  

Галузеві 

департаменти 
2015-2016 

4 Підвищення рівня соціального захисту працівників залізничного транспорту   

4.1 
Розроблення проекту Колективного договору між адміністрацією ПАТ «Укрзалізниця» та 

профспілками 

ЦКАДР, ЦТЗБ, Проф 

(за згодою), ВПЗУ та 

ВПМУ (за згодою), ЦФ, 

ЦКР, ЦЮ, ЦЦР 

І квартал 2016 

4.2 
Розроблення проекту положення про корпоративну систему оплати праці в  

ПАТ «Укрзалізниця» 

ЦТЗБ, ЦФ, ЦКР, 

ЦКАДР, ЦЮ, Цпроф 

(за згодою), ЦЦЕ 

І квартал 2016 

4.3 Розроблення проекту положення про корпоративну систему мотивації до праці 
ЦТЗБ, ЦФ, ЦЮ, 

ЦКАДР, ЦКР 
І квартал 2016 
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4.4 
Розроблення проекту положення про корпоративну систему управління охороною праці  

ПАТ «Укрзалізниця» 

ЦБТ, причетні 

департаменти 
ІV квартал 2015 

4.5 
Розроблення корпоративної програми ефективного використання об’єктів соціальної сфери у 

складі ПАТ «Укрзалізниця» 

ЦКАДР, ЦПроф (за 

згодою), ЦФ, ЦКМ, 

ЦКР 

І квартал 2016 

4.6 

Розробка проектів типових штатів філій, служб, інших структурних підрозділів залізниць що 

утворюються під час утворення та першого року функціонування  

ПАТ «Укрзалізниця» 

ЦТЗБ, ЦКР, всі 

департаменти, Н-зал., 

УЗ Проф та ЦПроф (за 

згодою) 

2015-2016 

4.7 
Розроблення проекту Положення про корпоративний контроль за станом охорони праці в  

ПАТ «Укрзалізниця» 

ЦБТ, причетні 

департаменти 

Протягом 

4 місяців після 

утворення ПАТ 

«Укрзалізниця» 

5. Інтеграція залізничного транспорту до Європейської та світової транспортної системи   

5.1 Директива Ради № 91/440/ЄЕС від 29 липня 1991 року про розвиток залізниць Співтовариства ЦКР, ЦЮ В межах дії Плану 

5.2 
Директива Ради №95/18/ЄС від 19 червня 1995 року про ліцензування залізничних 

підприємств 

ЦТЕХ, ЦЮ, ЦМ, ЦЛ, 

ЦРП 
В межах дії Плану 

5.3 

Директива 2001/14/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 26 лютого 2001 року про 

розділення пропускної здатності залізничної інфраструктури і стягнення зборів за 

користування залізничною інфраструктурою 

ЦД, ЦМ, ЦЛ, ЦРП, 

РЦП, ЦТЕХ, ЦФ В межах дії Плану 

5.4 

Директива 2004/49/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 року про 

безпеку залізниць у Співтоваристві, яка вносить зміни до Директиви Ради 95/18/ЄС про 

ліцензування підприємств залізничного транспорту та до Директиви 2001/14/ЄС про розподіл 

потужностей залізничних інфраструктур та стягнення платежів за використання залізничної 

інфраструктури та про сертифікацію безпеки (Директива про безпеку на залізницях) 

ЦРБ, ЦТЕХ, ЦМ, ЦІ, 

ЦЛ, ЦРП, ЦЮ, ЦФ, 

РЦП 2015-2016 

5.5 
Директива № 2008/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 вересня 2008 року про 

перевезення небезпечних вантажів наземним транспортом 

ЦМ, ЦРБ, ЦВ, ЦТЕХ, 

ЦД 
В межах дії Плану 

5.6 
Директива Ради №2008/57/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17 червня 2008 року 

про інтероперабельність залізничної системи в межах Співтовариства (Доопрацьована) 

ЦТЕХ, ЦІ, ЦМ, ДНДЦ 
В межах дії Плану 

5.7 
Директива Ради 92/106 ЄЕС від 7 грудня 1992 про встановлення спільних правил для окремих 

видів комбінованих перевезень вантажів між державами-членами 

ЦМ, ЦЧУ, ЦД, ЦІ, 

ЦЮ, ЦВ, УДЦТС 

«Ліски» 

2015-2016 
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5.8 

Регламент (ЄС) № 1370/2007 Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 року про 

громадські пасажирські перевезення залізничним та автомобільним транспортом та 

скасування Регламентів Ради 

ЦЛ, ЦРП, УЗШК, ЦФ, 

РЦП, ЦЮ, ЦЧУ В межах дії Плану 

5.9 
Регламент Ради № 1371/2007 Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 року про 

права та обов’язки пасажирів, які користуються залізничним транспортом. 

ЦЛ, ЦРП, УЗШК, 

РЦП, ЦЮ, ЦЧУ 
В межах дії Плану 

6. Інформаційне забезпечення:   

6.1 Висвітлення питань реформування галузі у засобах масової інформації ЦПРЕС Постійно 

6.2 
Проведення роз’яснювальної роботи у трудових колективах залізничників щодо мети, завдань 

та шляхів реформування галузі 

ЦКР, причетні 

департаменти, Н-зал., 

керівники 

підприємств 

Постійно 

6.3 

Винесення питань реформування залізничного транспорту на обговорення під час проведення 

нарад, круглих столів, семінарів та конференцій за участю фахівців і науковців галузі, 

представників центральних і місцевих органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, профспілок, що діють у галузі 

ЦКР, причетні 

департаменти, Н-зал. 
Постійно 

 

Перший заступник начальника Департаменту 

реформування та корпоративного розвитку          М.В. Потетюєва                                                        


