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У статті обґрунтовано значимість розвитку міського електротранспорту в контек-

сті запровадження концепцій сталого розвитку територій і поширення ресурсозберігаючих 
технологій, і відповідно, його якісного адміністративно-правового регулювання, в тому чис-
лі державного контролю за додержанням законодавства на міському електротранспорті. 
Визначені та проаналізовані нормативно-правові акти, якими регламентується державний 
контроль за додержанням законодавства на міському електротранспорті. Охарактеризо-
вані основні особливості контролю в даній сфері.
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Постановка проблеми. У контексті запро-
вадження концепцій сталого розвитку терито-
рій, поширення ресурсозберігаючих техноло-
гій, підвищення соціальної відповідальності 
та екологізації економіки особливого значення 
набуває розвиток міського електротранспорту 
і вдосконалення його адміністративно-право-
вого регулювання. Безумовно, першочергова 
роль у даному процесі відводиться державно-
му контролю за додержанням законодавства 
на міському електротранспорті як передумові 
забезпечення прав і інтересів учасників право-
відносин у даній транспортній сфері, підвищен-
ня ефективності діяльності перевізників, досяг-
нення високого рівня якості та безпеки надання 
транспортних послуг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окремі питання транспортного права, в тому 
числі й державного регулювання міського елек-
тротранспорту, висвітлювали у своїх наукових 
працях І.В. Булгакова, В.В. Волік, В.К. Гіжев-
ський, К.В. Гнедіна, Е.Ф. Демський, В.Г. Дідик, 
О.В. Клепікова, О.В. Луканін, А.В. Мілашевич, 
В.В. Родіна, А.М. Смирнов, В.І. Тарабанов-
ський, Є.Д. Федорчук, М.Л. Шелухін та інші. Не-
зважаючи на значний науковий доробок у цій 
сфері, проблема державного контролю за до-

держанням законодавства на міському елек-
тротранспорті в сучасних умовах вивчена фра-
гментарно й потребує подальшого наукового 
дослідження.

Метою статті є комплексне дослідження 
державного контролю за додержанням законо-
давства на міському електротранспорті.

Виклад основного матеріалу. Доречно за-
значити, що в проекті Транспортної Національ-
ної транспортної стратегії України на період 
до 2030 року [1] взятий орієнтир на зниження 
впливу транспорту на довкілля, що позитивно 
корелюється із впровадженням енергозберігаю-
чих технологій, застосуванням альтернативних 
моторних палив, відновленням та розширенням 
можливостей використання саме електротран-
спорту. Крім того, згідно з офіційною статис-
тикою Державної служби статистики України 
у 2017 р. спостерігалася тенденція збільшення 
пасажироперевезень на 0,7% у міському елек-
тричному транспорті, частка перевезень паса-
жирів міським електричним транспортом стано-
вила близько 53% [2].

У той же час, як слушно стверджує К.В. Гне-
діна, з переходом на ринкові умови господарю-
вання до транспортної системи України стали 
висуватися більш високі вимоги по відношенню 
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до якості, регулярності і надійності транспорт-
них зв’язків, збереження вантажів і безпечності 
перевезення пасажирів, строків і вартості до-
ставки. Сучасні стандарти життя зумовлюють 
зростання потреб населення в більш швидкому, 
але зручному і безпечному транспортуванні. 
Тому ефективне функціонування міського елек-
тричного транспорту має не тільки економічне, 
соціальне та екологічне значення [3, с. 184].

Із цього приводу В.В. Родіна підкреслює, що 
міський електричний транспорт є прогресивним 
сучасним видом транспорту, що динамічно роз-
вивається. Проте в його правовому регулюванні 
існує значна кількість прогалин [4, с. 661], із чим 
варто погодитися. Тому вважаємо, що необхід-
ність державного контролю за додержанням 
законодавства на міському електротранспорті 
зумовлена не лише забезпеченням якості і без-
пеки послуг, але й потребою у виявленні про-
галин і недоліків чинного законодавства і його 
подальшому вдосконаленні.

Досліджуючи питання державного контро-
лю за додержанням законодавства на міському 
електротранспорті, передусім відмітимо, що згід-
но зі ст. 34 Закону України «Про транспорт» від 
10.11.1994 р. № 232/94-ВР до складу міського 
електротранспорту входять підприємства місько-
го електротранспорту, що здійснюють перевезен-
ня пасажирів, вантажів, багажу, пошти, рухомий 
склад, трамвайні і тролейбусні лінії, ремонтно-екс-
плуатаційні депо, службові приміщення, фунікуле-
ри, канатні дороги, ескалатори, заводи з ремонту 
рухомого складу і виготовлення запасних частин, 
споруди енергетичного господарства та зв’язку, 
промислові, ремонтно-будівельні, торговельні 
та постачальницькі організації, навчальні закла-
ди, науково-дослідні та проектно-конструкторські 
установи, заклади охорони здоров’я, відпочинку, 
фізичної культури і спорту та інші культурно-побу-
тові заклади і підприємства, установи та організа-
ції незалежно від форм власності, що забезпечу-
ють роботу міського електротранспорту [5].

Закон України «Про міський електричний 
транспорт» визначає правові, організаційні 
та соціально-економічні засади функціонуван-
ня міського електричного транспорту загаль-
ного користування на ринку транспортних по-
слуг і спрямований на створення сприятливих 
умов для його розвитку, задоволення потреб 
громадян у доступних, якісних і безпечних пе-
ревезеннях. А також регулює відносини, пов’я-
зані з діяльністю у сфері міського електрично-
го транспорту загального користування, в яких 

беруть участь замовники транспортних послуг, 
перевізники та пасажири [6]. При цьому тран-
спортні послуги надаються на договірних за-
садах між перевізником та замовником з ура-
хуванням норм забезпечення обслуговування 
міським електричним транспортом та показни-
ків якості транспортних послуг.

Також у ст. 9-10 Закону України «Про міський 
електричний транспорт» вказується на те, що ос-
новним завданням державного контролю у сфері 
міського електричного транспорту є забезпечен-
ня надання безпечних транспортних послуг та до-
держання перевізниками законодавства про місь-
кий електричний транспорт. Центральний орган 
виконавчої влади, що забезпечує реалізацію дер-
жавної політики з питань безпеки на наземному 
транспорті, безпосередньо здійснює контроль за 
додержанням вимог законодавства, норм і стан-
дартів на міському електричному транспорті та під-
готовку пропозицій щодо їх удосконалення [6], ряд  
інших функцій і завдань.

Окрім вищезгаданого Закону, державний 
контроль за додержанням законодавства в да-
ній галузі транспорту регламентується, пере-
дусім, такими нормативно-правовими актами: 
Законами України «Про основні засади держав-
ного нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності» від 05.04.2007 р. № 877-V, «Про 
тимчасові особливості здійснення заходів дер-
жавного нагляду (контролю) у сфері господар-
ської діяльності» від 03.11.2016 р. № 1728-VIII 
(редакція від 01.01.2018 р.),«Про транспорт» від 
10.11.1994 р. № 232/94-ВР, «Про міський елек-
тричний транспорт» від 29.06.2004 р. № 1914-IV, 
Постановами Кабінету Міністрів України від 
06.02.1997 р. № 149 «Про вдосконалення сис-
теми державного контролю за технічним станом 
міського електротранспорту та забезпеченням 
безпеки руху трамвайних вагонів і тролейбусів», 
від 11 лютого 2015 р. № 103 «Про затверджен-
ня Положення про Державну службу України 
з безпеки на транспорті», Наказом Міністер-
ства інфраструктури України від 24.11.2017 р. 
№ 405 «Про затвердження уніфікованої форми 
акта, складеного за результатами проведення 
планового (позапланового) заходу державного 
нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом 
господарювання вимог законодавства у сфе-
рі міського електричного транспорту, та форм 
припису щодо усунення порушень, виявлених 
під час проведення планового (позапланового) 
заходу державного нагляду (контролю) у сфері 
міського електричного транспорту» тощо.
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Варто наголосити на тому, що відповідно до 
положень Закону України «Про тимчасові осо-
бливості здійснення заходів державного нагля-
ду (контролю) у сфері господарської діяльно-
сті» від 03.11.2016 р. № 1728-VIII (редакція від 
01.01.2018 р.) до 31 грудня 2018 року встанов-
лено мораторій на проведення органами дер-
жавного контролю планових заходів із здійснен-
ня державного контролю у сфері господарської 
діяльності [7]. Дана норма розповсюджуєть-
ся і на Державну службу України з безпеки на 
транспорті (Укртрансбезпека) – уповноважений 
орган державного контролю, в тому числі й у га-
лузі міського електротранспорту, про який йти-
меться далі.

Виходячи з вищезгаданого Закону, позапла-
нові заходи державного контролю можуть здій-
снюються лише з таких підстав: 1) обґрунтова-
не звернення фізичної особи про порушення 
суб’єктом господарювання її законних прав (за 
погодженням Державної регуляторної служби); 
2) письмова заява суб’єкта господарювання до 
відповідного органу державного контролю про 
здійснення заходу державного контролю за його 
бажанням; 3) рішенням суду; 4) настання ава-
рії, смерті потерпілого внаслідок нещасного ви-
падку, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта 
господарювання; 5) настання події, що має зна-
чний негативний вплив відповідно до критеріїв, 
затверджених Кабінетом Міністрів України, на 
права, законні інтереси, життя та здоров’я лю-
дини, захист навколишнього природного се-
редовища та забезпечення безпеки держави; 
6) перевірка виконання суб’єктом господарю-
вання приписів, розпоряджень або інших роз-
порядчих документів щодо усунення порушень 
вимог законодавства, виданих за результатами 
проведення попереднього заходу органом дер-
жавного контролю [7].

Як уже зазначалося вище, Державна служба 
України з безпеки на транспорті (Укртрансбез-
пека) є центральним органом виконавчої влади, 
діяльність якого спрямовується і координуєть-
ся Кабінетом Міністрів України через Міністра 
інфраструктури і який реалізує державну полі-
тику з питань безпеки на наземному транспорті.  
Одним із завдань Укртрансбезпеки є здійснен-
ня державного нагляду (контролю) за безпекою 
в т.ч. на міському електричному транспорті. 
У зв’язку із цим Укртрансбезпека: 1) здійснює 
державний нагляд (контроль) за додержанням 
вимог законодавства на міському електрично-
му транспорті, підготовку пропозицій щодо їх 

удосконалення; 2) проводить технічне розслі-
дування та аналіз причин дорожньо-транспорт-
них пригод, катастроф, аварій, подій на місько-
му електричному транспорті, веде облік таких 
катастроф, аварій, пригод, подій, розробляє 
профілактичні заходи щодо запобігання їх ви-
никненню і контролює проведення цих заходів; 
3) бере в установленому порядку участь у ді-
яльності міжнародних організацій та забезпечує 
виконання зобов’язань, що випливають із член-
ства в таких організаціях, здійснює міжнародне 
співробітництво з питань безпеки на міському 
електричному транспорті; 4) веде облік пожеж 
на міському електричному транспорті; 5) бере 
участь у проведенні технічної експертизи но-
вих зразків трамвайних вагонів і тролейбусів, 
обладнання та устаткування міського електрич-
ного транспорту, а також вузлів і агрегатів, які 
безпосередньо впливають на безпеку руху; 
6) організовує навчання та проведення пере-
вірки знань посадових осіб Укртрансбезпеки, до 
функціональних обов’язків яких належать ор-
ганізація роботи із забезпечення безпеки руху 
і здійснення державного нагляду (контролю) на 
міському електричному транспорті [8] тощо.

Досліджуючи державний контроль за до-
держанням законодавства на міському елек-
тротранспорті, доцільно звернути увагу й на 
Наказ Міністерства інфраструктури України від 
24.11. 2017 р. № 405 «Про затвердження уні-
фікованої форми акту, складеного за резуль-
татами проведення планового (позапланового) 
заходу державного нагляду (контролю) щодо 
додержання суб’єктом господарювання вимог 
законодавства у сфері міського електричного 
транспорту, та форм припису щодо усунення 
порушень, виявлених під час проведення пла-
нового (позапланового) заходу державного наг-
ляду (контролю) у сфері міського електричного 
транспорту». Зокрема, в Акті міститься загаль-
на інформація про проведення заходу держав-
ного нагляду (контролю): зазначається тип за-
ходу – плановий (мораторій на проведення до 
31.12.2018 р.) чи позаплановий; розпорядчий 
документ, на виконання якого проводиться за-
хід державного нагляду (контролю). Також вка-
зується строк проведення заходу державного 
нагляду (контролю): початок, завершення; осо-
би, які беруть участь у проведенні заходу дер-
жавного нагляду (контролю); дані про останній 
проведений захід державного нагляду (контро-
лю) (проводився/ не проводився, чи були при-
писи). Розділ V акту містить вичерпний перелік 
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питань щодо проведення заходу державного 
нагляду (контролю), а саме: 1) загальні питан-
ня; 2) питання щодо кваліфікаційних та інших 
вимог до працівників; 3) питання щодо дотри-
мання безпеки руху на міському електричному 
транспорті; 4) питання щодо дотримання норм, 
правил утримання та експлуатації міського 
електричного транспорту [9].

Варто зауважити, що під час проведення 
позапланового заходу державного нагляду 
(контролю) з’ясовуються лише ті питання, не-
обхідність перевірки яких стала підставою для 
здійснення цього заходу, з обов’язковим зазна-
ченням цих питань у посвідченні (направлен-
ні) на проведення заходу державного нагляду 
(контролю), інші питання позначаються як «не 
розглядалося». Після здійснення заходу конт-
ролю описуються виявлені порушення із вказів-
кою найменування нормативно-правового акта, 
вимоги якого порушено, із зазначенням статті 
(частини, пункту, абзацу тощо) і безпосередньо 
детальним описом виявленого порушення. Та-
кож в акті заповнюються Перелік питань щодо 
здійснення контролю за діями (бездіяльністю) 
посадових осіб органу державного нагляду 
(контролю) (керівником підконтрольної устано-
ви або уповноваженою особою), пояснення, за-
уваження або заперечення щодо проведеного 
заходу державного нагляду (контролю) та акту.

Позитивною рисою державного контролю за 
додержанням законодавства на міському елек-
тротранспорті вважаємо наявність конкретного 
затвердженого Переліку нормативно-правових 
актів, відповідно до яких складено перелік пи-
тань щодо проведення заходу державного наг-
ляду (контролю) (міститься наприкінці Акту), 
який охоплює: 1) Закони України «Про основи 
соціальної захищеності інвалідів в Україні», 
«Про дорожній рух», «Про транспорт», «Про 
міський електричний транспорт», «Про основні 
засади державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності»; 2) Постанови Кабі-
нету Міністрів України «Про затвердження зраз-
ків національних та міжнародного посвідчень 
водіїв і документів, необхідних для реєстрації 
транспортних засобів», «Про затвердження 
Положення про службу безпеки дорожнього 
руху міністерств, інших центральних органів 
державної виконавчої влади, підприємств, їх 
об’єднань, установ і організацій», «Про вдо-
сконалення системи державного контролю за 
технічним станом міського електротранспорту 
та забезпеченням безпеки руху трамвайних ва-

гонів і тролейбусів», «Про Правила дорожньо-
го руху», «Про затвердження Правил надання 
населенню послуг із перевезень міським елек-
тротранспортом», «Про затвердження Типового 
договору про організацію надання транспорт-
них послуг із перевезень міським електричним 
транспортом та внесення змін до Правил на-
дання населенню послуг із перевезень міським 
електротранспортом»; 3) нормативно-правові 
акти міністерств та інших органів виконавчої 
влади: Накази Державного комітету України 
з житлово-комунального господарства «Про за-
твердження Правил розміщення та обладнання 
зупинок міського електро- та автомобільного 
транспорту», «Про затвердження Правил екс-
плуатації трамвая та тролейбуса», «Про затвер-
дження Правил реєстрації та обліку трамвайних 
вагонів і тролейбусів», «Про затвердження По-
ложення про організацію проведення виробни-
чих інструктажів та навчання водіїв трамвайних 
вагонів і тролейбусів», «Про затвердження По-
ложення про атестаційну комісію підприємств 
міського електротранспорту з визначення ква-
ліфікації водіїв трамвая та тролейбуса», «Про 
затвердження Положення про порядок служ-
бового розслідування дорожньо-транспортних 
пригод на міському електротранспорті»; Наказ 
Міністерства інфраструктури України «Про за-
твердження Положення про робочий час і час 
відпочинку водіїв трамвая та тролейбуса» [9].

Аналізуючи практичну роботу Укртрансбезпе-
ки щодо державного контролю за додержанням 
законодавства на міському електротранспор-
ті, слід констатувати, що в 2017 році сталося 
803 дорожньо-транспортні пригоди за участю 
міського електричного транспорту, в яких 13 осіб 
загинули та 187 отримали травми. Із вини воді-
їв міського електричного транспорту за вказа-
ний період сталося 287 дорожньо-транспортних 
пригод, у яких 3 особи загинули, 33 отримали 
травми різного ступеня тяжкості. У порівнянні 
з попереднім роком рівень аварійності з вини 
водіїв міського електричного транспорту зріс на 
11,2%, кількість загиблих у ДТП осіб збільшила-
ся на 200%, кількість травмованих осіб зменши-
лася на 15,4%. У зв’язку із цим було проведено 
6 технічних розслідувань дорожньо-транспорт-
них пригод на міському електричному тран-
спорті державного рівня з тяжкими і дуже тяж-
кими наслідками, 501 технічне розслідування  
дорожньо-транспортних пригод на міському елек-
тричному транспорті місцевого та регіонального 
рівнів, за результатами технічних розслідувань 
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направлено 93 матеріали дорожньо-транспорт-
них пригод для здійснення заходів позапланово-
го державного нагляду (контролю) [10].

На нашу думку, зазначені статистичні дані 
свідчать про незадовільний стан додержання 
законодавства на міському електротранспорті, 
що потребує посилення державного контролю 
за додержанням законодавства на міському 
електротранспорті.

Висновки і пропозиції. Таким чином, дер-
жавний контроль за додержанням законодавства 
на міському електротранспорті характеризується 
такими особливостями: 1) основним завданням 
є забезпечення надання безпечних транспорт-
них послуг та додержання перевізниками зако-
нодавства про міський електричний транспорт; 
2) здійснюється центральним органом виконав-
чої влади, що забезпечує реалізацію державної 
політики з питань безпеки на наземному тран-
спорті, – Державною службою України з безпе-
ки на транспорті (Укртрансбезпека); 3) планові 
перевірки на міському електротранспорті не 
здійснювалися у зв’язку з прийняттям Закону 
України «Про тимчасові особливості здійснення 
заходів державного нагляду (контролю) у сфе-
рі господарської діяльності», статтею 2 якого 
введено мораторій на проведення перевірок до 
31.12.2018 р.; 4) позапланові заходи державного 
контролю можуть здійснюються лише з підстав, 
передбачених ст. 3 Закону України «Про тим-
часові особливості здійснення заходів держав-
ного нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності»; 5) Укртрансбезпекою розроблено 
уніфіковану форму акта, який складається за 
результатами проведення планового (позапла-
нового) заходу державного нагляду (контролю) 
щодо додержання суб’єктом господарювання ви-
мог законодавства у сфері міського електрично-
го транспорту, та форми припису, розпоряджен-
ня щодо усунення порушень, виявлених під час 
проведення планового (позапланового) заходу 
державного нагляду (контролю) у сфері міського 
електричного транспорту; 6) в Акті, крім загальної 
інформації (тип контрольного заходу, дата остан-
нього заходу, строки проведення, ПІБ посадових 
осіб і т.п.), міститься вичерпний перелік питань 
щодо проведення заходу державного контролю 
та перелік нормативно-правових актів, відповід-
но до яких його було складено; 7) під час про-
ведення позапланового заходу державного конт-
ролю з’ясовуються лише ті питання, необхідність 
перевірки яких стала підставою для здійснення 
цього заходу; 8) після здійснення заходу конт-

ролю описуються виявлені порушення із вказів-
кою найменування нормативно-правового акта, 
вимоги якого порушено, із зазначенням статті 
(частини, пункту, абзацу тощо) і безпосередньо 
детальним описом виявленого порушення.
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Дубинский О. Ю. Государственный контроль за соблюдением законодательства  
на городском электротранспорте

В статье обоснована значимость развития городского электротранспорта в кон-
тексте внедрения концепций устойчивого развития территорий и распространения ре-
сурсосберегающих технологий, и соответственно, его качественного административ-
но-правового регулирования, в том числе государственного контроля за соблюдением 
законодательства на городском электротранспорте. Определены и проанализированы 
нормативно-правовые акты, которыми регламентируется государственный контроль за 
соблюдением законодательства на городском электротранспорте. Охарактеризованы ос-
новные особенности контроля в данной сфере.

Ключевые слова: государственный контроль, соблюдение законодательства, город-
ской электротранспорт, электрический транспорт, правила перевозок, качество, безо-
пасность.

Dubynskyi O. Yu. State control over observance of legislation on urban electric transport
The article substantiates the significance of the development of urban electric transport in the 

context of introducing concepts of sustainable development of territories and the distribution of  
resource-saving technologies and, accordingly, its high-quality administrative and legal regulation, 
including state control over observance of legislation on urban electric transport. The normative-legal 
acts, which regulate the state control over observance of the legislation on the city electric transport, 
have been determined and analyzed. The main features of control have been described.

Key words: state control, observance of legislation, city electric transport, electric transport, rules 
of transportation, quality, safety.


