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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У всіх країнах світу транспорт є однією з важливих галу-

зей господарства та складовою частиною міжлюдських сто-
сунків. Сам процес перевезень не виробляє нового продук-
ту, але виступає як сполучна ланка між підприємствами, спри-
яючи функціонуванню інших галузей економіки, розв'язан-
ню соціальних задач, раціональному та гнучкому використан-
ню виробничих сил, забезпечуючи обороноздатність країни.

Державна політика становлення та розвитку транспорт-
ної сфери України передбачає забезпечення своєчасного, по-
вного та якісного задоволення потреб населення і суспільно-
го виробництва у перевезеннях, створення рівних умов для
розвитку господарської діяльності підприємств транспорту
всіх форм власності та входження транспортного комплексу
України до європейської і світової транспортної системи. На
ряду з цим, транспорт традиційно вважається джерелом підви-
щеної небезпеки, тому вкрай важливо через державний конт-
роль у сфері транспорту забезпечити безпеку його функціо-
нування — безпеку руху, пасажирів, вантажів й ін.

Державний контроль у сфері транспорту має забезпе-
чувати своєчасне, повне та якісне задоволення потреб на-
селення і суспільного виробництва в перевезеннях; захист
прав громадян під час їх транспортного обслуговування;
безпечне функціонування транспорту; додержання необхі-
дних темпів і пропорцій розвитку національної транспорт-
ної системи; захист економічних інтересів України та за-
конних інтересів підприємств і організацій транспорту і спо-
живачів транспортних послуг; створення однакових умов
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для розвитку господарської діяльності підприємств транс-
порту; обмеження монополізму та розвиток конкуренції;
координацію роботи різних видів транспорту; ліцензуван-
ня окремих видів діяльності в галузі транспорту та охорону
навколишньою природного середовища від шкідливого
впливу транспорту. Усе це визначає актуальність і обумов-
лює необхідність дослідження державного контролю у
сфері транспорту.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Значний внесок у розробку теорії та методології дер-

жавного регулювання та контролю транспортних систем
зробили вітчизняні та зарубіжні дослідники: Г.Д. Ейтутіс,
О.С. Ігнатенко, О.М. Ложачевська, Г.І. Міщенко, Ю.Є. Па-
щенко, В.Й. Развадовський, Д.А. Тимоха, А.М. Ткаченко й
ін. Основу державного контролю у сфері транспорту також
складають праці відомих фахівців з організації державного
управління та регулювання різних сфер життєдіяльності
суспільства, а саме: А.М. Авер'янова, В.Б. Авер'янова,
Т.К. Анохіна, Ю.С. Бараша, Д.М. Гвішіані, В.М. Гурнака,
О.А. Дєгтяра, О.В. Довгальової, В.П. Кузьміна, О.А. Маш-
кова, А.М. Новікової, Н.Р. Нижник, О.Ю. Оболенського,
Г.С. Одінцової, В.М. Садовського, В.В. Цвєткова, Е.Г. Юді-
на та інших вчених. Проте поза увагою дослідників ще за-
лишаються важливі питання з'ясування особливостей транс-
портної системи як об'єкта державного контролю, виявлен-
ня й характеристики державного контролю зв'язків у транс-
портній системі й ін., що потребує належного висвітлення.
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МЕТА СТАТТІ
З урахуванням хронології розглянути концепцію роз-

витку державного контролю у сфері транспорту як одну з
важливих галузей господарства та складову частину
міжлюдських стосунків.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В Україні транспорт є обслуговуючою галуззю народ-

ного господарства і грає величезну роль в господарському,
соціально-культурному та оборонному будівництві. Його
основне завдання — своєчасне, якісне та повне задоволен-
ня потреб народного господарства і населення в перевезен-
нях. Від успішної роботи транспортних підприємств зале-
жать ефективність промислового та сільськогосподарського
виробництва, розвиток товарообігу, торгівлі тощо [2].

Загальний державний контроль та регулювання діяльності
у сфері транспорту здійснює Кабінет Міністрів України відпов-
ідно до своїх повноважень. Державний контроль та регулюван-
ня у сфері транспорту реалізується шляхом проведення цент-
ральними та місцевими органами виконавчої влади, державни-
ми органами управління транспортом, органами місцевого са-
моврядування економічної, тарифної, науково-технічної та соц-
іальної політики ліцензування, стандартизації та сертифікації
на транспорті, задоволення потреб транспорту в паливно-енер-
гетичних і матеріально-технічних ресурсах і транспортних за-
собах. Державному контролю підлягають усі транспортні за-
соби українських та іноземних перевізників, що здійснюють пе-
ревезення пасажирів та вантажів на території України [4].

Слід зазначити, що для створення державного контро-
лю у сфері транспорту в Україні було пройдено довгий шлях.
Так, після розпаду СРСР в Україні, як незалежній державі
в 1992 році було створено Міністерство транспорту Украї-
ни, а в його складі департаменти за усіма видами транспор-
ту, в тому числі і департамент автомобільного транспорту.

Відповідно до Указу Президента України від 11.09.1995
№ 826/95 в структурі Міністерства транспорту України
було ліквідовано департамент автомобільного транспорту
та утворено Державний департамент автомобільного транс-
порту України, як органа державної виконавчої влади,
підвідомчий Міністерству транспорту України.

На базі Державного департаменту автомобільного транс-
порту України, який вирішено було ліквідувати, відповідно
до Указу Президента України від 13.03.1999 № 250/99 була
утворена Державна адміністрація автомобільного транспор-
ту України, яку відповідно до Указу Президента України від
15.12.1999 № 1573/99 також ліквідували, а її функції покла-
ли на Міністерство транспорту та зв''язку України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня
2000 року № 586 у складі Міністерства транспорту на базі
Державної адміністрації автомобільного транспорту був ут-
ворений Державний департамент автомобільного транспор-
ту. Постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня
2008 року № 681 "Питання державного управління в галузі
автомобільного транспорту" на базі ліквідованого Держав-
ного департаменту автомобільного транспорту була утворе-
на Державна адміністрація автомобільного транспорту.

Державна адміністрація автомобільного транспорту
була ліквідована відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 28 березня 2011 року № 346 "Про ліквідацію
урядових органів" в зв'язку з утворенням відповідно до Ука-
зу Президента України від 09.12.2010 № 1085/2011 "Про
оптимізацію системи центральних органів виконавчої вла-
ди" Державної автотранспортної служби України.

Нарешті, відповідно до Указу Президента України від
06.04.2011 № 370/2011 "Питання оптимізації системи цент-
ральних органів виконавчої влади" на базі Державної авто-
транспортної служби України була утворена Державна
інспекція України з безпеки на наземному транспорті. Ука-
зом Президента України від 06.04.2011 № 387/2011 також
було затверджено Положення про Державну інспекцію
України з безпеки на наземному транспорті.

Відповідно до Положення, Державна інспекція Украї-
ни з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція)
є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів Украї-
ни через Міністра інфраструктури України.

Укртрансінспекція входить до системи органів виконав-
чої влади і забезпечує реалізацію державної політики з пи-
тань безпеки на автомобільному транспорті загального ко-
ристування, на перевезення яким видано ліцензію, місько-
му електричному, залізничному транспорті, експлуатації
автомобільних доріг загального користування (далі — ав-

томобільний, міський електричний, залізничний транспорт
та ведення дорожнього господарства).

Укртрансінспекція у своїй діяльності керується Консти-
туцією та законами України, актами Президента України
та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства
інфраструктури України, іншими актами законодавства
України, а також дорученнями Президента України та
Міністра інфраструктури України.

Новостворений урядовий орган України проводить екс-
пертизу умов транспортування небезпечних вантажів на ав-
томобільному, міському електричному, залізничному транс-
порті, видаватиме ліцензії на право здійснення господарської
діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів,
багажу автомобільним, залізничним транспортом та контро-
люватиме дотримання ліцензійних умов. Нагляд за дотриман-
ням вимог щодо запобігання забрудненню навколишнього при-
родного середовища автомобільним і залізничним транспор-
том також увійшов до повноважень Укртрансінспекції.

Укртрансінспекція України веде електронну базу даних
про осіб, які пройшли спеціальне навчання працівників
суб'єктів перевезення небезпечних вантажів автомобільним,
залізничним транспортом, та здійснюватиме сертифікацію
на наземному транспорті.

Зокрема у сфері залізничного транспорту державний
орган здійснюватиме нагляд за готовністю аварійно-відбу-
довних формувань, пошуково-рятувальних служб до
ліквідації наслідків катастроф, аварій тощо.

Щодо автомобільного та міського електричного транспор-
ту, то в сфері повноважень Укртрансінспекції — затвердження
мережі міжнародних, міжміських і приміських автобусних мар-
шрутів загального користування, видача дозвільної докумен-
тації на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів, свідоцтв
про атестацію автостанцій, контроль за виконанням перевізни-
ками вимог міжнародних договорів та законодавства України.

Крім того, Укртрансінспекція встановлюватиме тимчасові
обмеження руху транспортних засобів при проведенні ремон-
тних та інших робіт на автомобільних дорогах загального ко-
ристування. Основними завданнями Укртрансінспекції є:

— реалізація державної політики з питань безпеки на
автомобільному, міському електричному, залізничному
транспорті та ведення дорожнього господарства;

— внесення пропозицій щодо формування державної
політики з питань безпеки на автомобільному транспорті,
міському електричному, залізничному транспорті та веден-
ня дорожнього господарства;

— здійснення відповідно до законодавства державного
нагляду (контролю) з питань безпеки на автомобільному,
міському електричному, залізничному транспорті та веден-
ня дорожнього господарства.

Укртрансінспекцію очолює Голова, який призначаєть-
ся на посаду за поданням Прем'єр-міністра України, внесе-
ним на підставі пропозицій Міністра інфраструктури Украї-
ни, та звільняється з посади Президентом України.

Укртрансінспекція у межах своїх повноважень, на ос-
нові і на виконання Конституції та законів України [1], актів
і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів
України, наказів Міністерства, інших актів законодавства,
а також доручень Президента України та Міністра інфрас-
труктури України видає накази організаційно-розпорядчого
характеру, які підписує Голова Укртрансінспекції.

Укртрансінспекція реалізовує свої повноваження безпосе-
редньо та через свої територіальні органи — управління в Ав-
тономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольсь-
ке міські, районні управління. Укртрансінспекція у процесі ви-
конання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому
порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними
органами і службами, утвореними Президентом України, орга-
нами місцевого самоврядування, підприємствами, установами,
організаціями, а також всеукраїнськими об'єднаннями проф-
спілок і всеукраїнськими об'єднаннями роботодавців.

Укртрансінспекція відповідно до покладених на неї зав-
дань [4]:

1) здійснює організацію роботи та контроль за виконан-
ням загальнодержавних програм, планів заходів з питань
безпеки на автомобільному, міському електричному, заліз-
ничному транспорті та ведення дорожнього господарства;

2) веде облік та здійснює аналіз причин катастроф,
аварій, дорожньо-транспортних пригод на автомобільному,
міському електричному та залізничному транспорті;

3) розробляє профілактичні заходи щодо запобігання
виникненню катастроф, аварій, дорожньо-транспортних
пригод на автомобільному, міському електричному, заліз-
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ничному транспорті та контролює їх виконання;
4) веде облік та проводить аналіз причин пожеж на авто-

мобільному, міському електричному, залізничному транспорті;
5) видає ліцензії на право провадження господарської

діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів,
багажу автомобільним, залізничним транспортом;

6) здійснює контроль за дотриманням ліцензійних умов
під час провадження господарської діяльності з перевезен-
ня пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним,
залізничним транспортом;

7) здійснює нагляд за дотриманням вимог щодо запобі-
гання забрудненню навколишнього природного середови-
ща автомобільним, залізничним транспортом;

8) здійснює державний нагляд (контроль) за додержан-
ням вимог законодавства, норм та стандартів на автомоб-
ільному, міському електричному, залізничному транспорті;

9) забезпечує в установленому порядку участь у
здійсненні стандартизації та сертифікації на автомобільно-
му транспорті;

10) проводить у встановленому порядку технічне розс-
лідування дорожньо-транспортних пригод, катастроф,
аварій, подій на автомобільному, міському електричному,
залізничному транспорті;

11) веде облік автомобільних транспортних засобів, що
здійснюють міжнародні перевезення пасажирів і вантажів;

12) готує пропозиції щодо призначення органів з оцін-
ки відповідності для проведення робіт з підтвердження
відповідності у сфері автомобільного, міського електрично-
го, залізничного транспорту, бере участь у розробленні про-
ектів технічних регламентів та інших нормативно-правових
актів з питань технічного регулювання у цій сфері, органі-
зовує підготовку та підвищення кваліфікації фахівців з
підтвердження відповідності;

13) здійснює у сфері міжнародних автомобільних пере-
везень контроль наявності, видачу дозвільних документів на
виконання міжнародних перевезень, крім дорожнього пе-
ревезення небезпечних вантажів, та контроль відповідності
виду перевезення, що фактично виконується;

14) здійснює контроль за дотриманням перевізниками ви-
мог Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних
засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення;

15) здійснює контроль внесення перевізниками-нерезиден-
тами платежів за проїзд автомобільними дорогами України;

16) проводить перевірку транспортно-експедиційної
документації на здійснення перевезень пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом;

17) здійснює інші повноваження, визначені законами
України та покладені на неї Президентом України.

Як було зазначено, Верховна Рада України визначає
основні напрями державної політики з контролю у сфері
транспорту, законодавчі основи її реалізації. Так, загальне
державне регулювання діяльності автомобільного транспор-
ту здійснює Кабінет Міністрів України відповідно до своїх
повноважень [3].

Центральний орган виконавчої влади з питань автомобіль-
ного транспорту забезпечує проведення державної політики з
контролю на автомобільному транспорті через урядові органи
державного управління на автомобільному транспорті, службу
міжнародних автомобільних перевезень та місцеві органи ви-
конавчої влади і органи місцевого самоврядування [3].

Нормативно-правові акти центрального органу виконавчої
влади з питань автомобільного транспорту, видані в межах його
компетенції, обов'язкові до виконання на території України.

Органи місцевого самоврядування формують мережу
міських автобусних маршрутів загального користування і
здійснюють контроль за виконанням транспортного зако-
нодавства на відповідній території згідно з повноваження-
ми, визначеними законами України.

Державний контроль міжнародних автомобільних пе-
ревезень здійснює у пунктах пропуску через державний
кордон України та у пунктах видачі дозволів автомобіль-
ним перевізникам України контроль за дотриманням ними
законодавства України, що стосується виконання міжна-
родних автомобільних перевезень.

Слід додати, що контроль з пасажирських перевезень
покладається: на міжнародних, міжміських і приміських
автобусних маршрутах загального користування, які вихо-
дять за межі території області (міжобласні маршрути), —
на урядовий орган державного управління на автомобіль-
ному транспорті; на міжміських та приміських автобусних
маршрутах загального користування, які не виходять за
межі території області (внутрішньообласні маршрути), —

на Раду міністрів Автономної Республіки Крим чи обласні
держадміністрації; на міських автобусних маршрутах за-
гального користування — на виконавчий орган сільської,
селищної, міської ради відповідного населеного пункту.

ВИСНОВКИ
Підводячи підсумок викладеному вище, можна відзначи-

ти, що органи виконавчої влади та органи місцевого само-
врядування з метою забезпечення контролю зобов'язані: за-
безпечувати формування транспортної маршрутної мережі
загального користування й мережі таксомоторних стоянок
та розробляти перспективи їх розвитку; організовувати ут-
римання в належному стані проїзної частини автомобільних
доріг та під'їздів (на міських автобусних маршрутах загаль-
ного користування) і в разі завдання матеріальних збитків ав-
томобільному перевізнику, що обслуговує автобусний мар-
шрут загального користування, унаслідок неналежного ут-
римання проїзної частини автомобільної дороги чи під'їзду
компенсувати йому збитки; забезпечувати облаштування
необхідною інфраструктурою автобусних маршрутів загаль-
ного користування, а саме — автопавільйонами, інформац-
ійним забезпеченням пасажирів і підтримувати її в належно-
му технічному та санітарному стані; забезпечувати розроб-
лення паспортів автобусних маршрутів загального користу-
вання з визначенням необхідної кількості автобусів, їх паса-
жиромісткості, класу, технічних та екологічних показників,
розкладу руху; проводити конкурс на перевезення пасажирів
на автобусних маршрутах загального користування; забез-
печувати укладання договору на автобусних маршрутах за-
гального користування із автомобільним перевізником —
переможцем конкурсу на міських, приміських та міжміських
автобусних маршрутах загального користування, які не ви-
ходять за межі території області (внутрішньообласні марш-
рути), чи надання дозволу на приміських та міжміських ав-
тобусних маршрутах загального користування, які виходять
за межі території області (міжобласні маршрути), та забез-
печувати контроль за виконанням ним умов договору чи доз-
волу; забезпечувати безпечне і якісне обслуговування паса-
жирів на автобусних маршрутах загального користування; за-
безпечувати компенсацію втрат автомобільному перевізни-
ку внаслідок перевезення пільгових категорій пасажирів та
регулювання тарифів.

Таким чином, транспорт являє собою транспортну еко-
номічну систему, що надає економічно і соціально важливі
послуги населенню. В економіці транспорт є одним з най-
важливіших інфраструктурних елементів міського госпо-
дарства, а ефективна організація пасажирських перевезень
необхідна для того, щоб соціально-економічна політика дер-
жави сприймалася населенням як успішна і соціально оріє-
нтована. Отже, державний контроль у сфері транспорту
повинен виконувати свої функції так, щоб сприяти підви-
щенню ефективності транспортної галузі України.

Вдосконалення системи державного контролю у сфері
транспорту має стати предметом подальших наукових дос-
ліджень.
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