
Загальна схема типової цільової структури залізниці 235
Цільова організаційна структура служби комерційної  роботи 236
Цільова структура служби пасажирських перевезень 238
Цільова структура служб вертикалі інфраструктури і тяги 240
Цільова структура служб вертикалі Інженерно-технічного забезпечення 246
Цільова структура служб вертикалі економіки та фінансів 251
Цільова структура служб вертикалі кадрових і соціальних питань 254
Цільова структура служб вертикалі реформування і корпоративного будівництва 257
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4.4. Типова структура регіональної філії (залізниці)
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Типова цільова організаційна структура регіональної філії (залізниці) на 
першому етапі реформування – через рік після утворення АТ 
“Укрзалізниця”

* Регіональна вимірювальна лабораторія хіміко-технічних та екологічних досліджень та Служба міжнародного співробітництва не є типовими та 
зберігаються лише на тих філіях (залізницях), де вони існують у поточній структурі

**Посаду заступника директора  
регіональної філії з реформування 
та соціальних питань і персоналу 
було введено за рішенням робочої 
комісії з реформування
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Цільова організаційна структура служби комерційної  роботи

236

Вертикаль інфраструктури і тягиВИРОБНИЧИЙ БЛОК Вертикаль вантажних перевезень

1



© Укрзалізниця 2012-2013. Всі права захищені 237

Ключові функції служби комерційної роботи регіональної філії 
(залізниці)
Служба комерційної роботи (Вертикаль ЦМ)
} Організація надання послуг інфраструктури і тяги для вантажних перевезень

} Координація дій вантажовідправників, вантажоотримувачів, операторів і Служби Д

} Оперативне керування ДН та станціями в частині комерційної роботи

} Договірна і претензійна робота 

} Інформаційне обслуговування клієнтів Служби М 

} Проведення маркетингових досліджень за дорученням Філії ЦТЛ та розробка пропозицій щодо збільшення обсягів 
перевезень залізничним транспортом

} Проведення перевірок структурних підрозділів у підпорядкуванні з питань виконання умов договорів та 
розрахунків за перевезення вантажів

} Організація переадресування вантажів

} Контроль з питань організації роботи під’їзних колій, вдосконалення ЄТП

} Контроль виконання заходів з безпеки руху поїздів, збереження вагонного і контейнерного парку

} Організація роботи на прикордонних станціях

} Організація роботи пунктів комерційного огляду поїздів і вагонів

Вертикаль інфраструктури і тягиВИРОБНИЧИЙ БЛОК Вертикаль вантажних перевезень
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Цільова структура служби пасажирських перевезень

238

ВИРОБНИЧИЙ БЛОК Вертикаль пасажирських перевезень

1
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Ключові функції служби пасажирських перевезень

Служба пасажирських перевезень (Вертикаль ЦЛ)
} Забезпечення перевезень пасажирів у далекому та міжнародному сполученні, надання якісних послуг на 
вокзалах і в поїздах

} Керування позакласними вокзалами та вокзалами першого класу, оперативне керування вокзалами 2-3 класу, 
ДН та станціями в частині надання послуг пасажирам

} Експлуатація пасажирського вагонного парку, організація деповського ремонту і обслуговування

} Розвиток інфраструктури пасажирського комплексу в регіоні залізниці

ВИРОБНИЧИЙ БЛОК Вертикаль пасажирських перевезень
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Цільова структура служб вертикалі інфраструктури і тяги (1/2)

240

Вертикаль інфраструктури і тягиВИРОБНИЧИЙ БЛОК

1
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Ключові функції служб вертикалі інфраструктури і тяги (1/2)

Служба перевезень (Вертикаль ЦД)
} Розробка і контроль виконання графіку руху з урахуванням надання «вікон» (з концентрацією на місцевих 
напрямках руху по мірі виділення керування основними напрямками до ГЦУП)

} Затвердження і контроль виконання нормативів для господарства перевезень в регіоні залізниці (з 
концентрацією на місцевих напрямках і обслуговуючих їх станцій по мірі виділення керування основними 
напрямками до ГЦУП)

} Контроль за поїзним станом, роботою станцій та оперативне керування рухом вагонів (з концентрацією на 
місцевих напрямках руху по мірі виділення керування основними напрямками до ГЦУП)

} Оперативне керування ДН та станціями в частині перевізної роботи

} Аналіз ефективності використання і розвиток інфраструктури господарства перевезень в регіоні залізниці

ВИРОБНИЧИЙ БЛОК Вертикаль інфраструктури і тяги

Служба експлуатації вагонів (Вертикаль ЦВ)
} Забезпечення  експлуатації вантажних вагонів згідно технології і нормативів та збереження вагонів під час 
експлуатації

} Забезпечення безпеки руху поїздів

} Недопущення курсування на території діяльності Служби В технічно несправних вагонів

} Забезпечення виконання виробничо-фінансового плану у підпорядкованих підрозділах

} Договірна і претензійна робота

} Атестація підпорядкованих структурних підрозділів

А також до моменту повного виведення  інвентарного парку в вагонні компанії:

} Облік несправних вагонів інвентарного парку

} Розробка планів технічного обслуговування і ремонтів вагонів інвентарного парку

} Забезпечення оформлення документів для виключення вагонів з інвентарного парку та списання з балансу
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Ключові функції служб вертикалі інфраструктури і тяги (2/2)

ВИРОБНИЧИЙ БЛОК Вертикаль інфраструктури і тяги

Апарат безпеки руху поїздів і автотранспорту (Вертикаль ЦРБ)
} Організація і контроль виконання заходів для забезпечення безпеки руху

} Ліквідація наслідків і розслідування причин аварій

} Взаємодія з державними органами і службами з питань безпеки руху

} Організація і контроль виконання заходів для безпеки дорожнього руху

} Керування ревізорськими дільницями на ДН
Служба локомотивного господарства (Вертикаль ЦТ)
} Ремонт і експлуатація (на подальших етапах реформування - тільки експлуатація) тягового рухомого складу (ТРС) для 
вантажних перевезень і пасажирських перевезень дального сполучення

} Участь у розробці і контроль використання нормативів для ТРС і забезпечення енергозбереження
Служба НО
} Забезпечення охорони об'єктів залізничного транспорту за переліком, затвердженим керівництвом АТ УЗ, крім тих, що 
підлягають охороні підрозділами МВС та Міністерства оборони

} Організація охорони вантажів на шляху прямування та в парках станцій

} Забезпечення запобігання та ліквідації пожеж на підприємствах і структурних підрозділах, що входять до зони 
відповідальності регіонального підрозділу, а також у залізничному рухомому складі

} Розслідування причин пожеж та їх облік

} Здійснення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання крадіжок вантажів, матеріальних цінностей

} Затримання розкрадачів вантажів та матеріальних цінностей

} Забезпечення належного зберігання, використання та обліку вогнепальної зброї та боєприпасів

} Здійснення корпоративного пожежного контролю в системі АТ УЗ на регіональному рівні. Організація ліквідації пожеж 
засобами пожежних поїздів та іншими способами

} Забезпечення необхідного рівня підготовки особового складу
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Цільова структура служб вертикалі інфраструктури і тяги (2/2)

243

Вертикаль інфраструктури і тягиВИРОБНИЧИЙ БЛОК

1
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Ключові функції служб вертикалі інфраструктури і тяги

Служба електропостачання (Вертикаль ЦЕ)
} Забезпечення електроенергією потреб залізниці в обсягах, необхідних для її безперебійного функціонування; 

} Обслуговування та ремонт тягових підстанцій;

} Обслуговування контактної мережі та її пристроїв;

} Здійснення модернізації пристроїв електропостачання

} Ведення ліцензованої діяльності з передачі електроенергії локальними електричними мережами;

} Забезпечення виконання інвестиційних програм розвитку локальних електричних мереж;

} Забезпечення приєднання електроустановок споживачів до електричних мереж залізниці;

} Розробка технічних завдань, розгляд та узгодження проектно-кошторисної документації електрифікації залізниці;

} Підготовка заявок забезпечення комплектації матеріалами, обладнанням, запасними частинами для технічного 
обслуговування, ремонту, модернізації та нової електрифікації.

Служба сигналізації та зв’язку (Вертикаль ЦШ)
} Забезпечення безперебійної роботи пристроїв автоматики, телемеханіки та зв’язку; 

} Забезпечення оперативно-технологічного зв’язку та радіозв’язку ;

} Контроль за виконанням будівельних робіт, їх налаштування та запуск

Служба колії (Вертикаль ЦП)
} Експлуатація, ремонт та відновлення колії і штутчних споруд

} Діагностика стану колії та штучних споруд за допомогою мобільних засобів діагностики дистанцій колії

} Аналіз технічного стану колії і штучних споруд, розвиток колійного господарства в регіоні залізниці

ВИРОБНИЧИЙ БЛОК Вертикаль інфраструктури і тяги
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Ключові функції служб вертикалі інфраструктури і тяги

Служба будівель та споруд (Вертикаль ЦБМЕС)
} Експлуатація та поточний ремонт споруд: станції, технічні приміщення, вокзали

} Підготовка до осінньо-зимового періоду, забезпечення теплопостачання будівель та споруд: введення в експлуатацію 
опалювальних котельних

} Забезпечення водо- і теплопостачання будівель та споруд

} Будівельні роботи на замовлення галузевих служб УЗ

ВИРОБНИЧИЙ БЛОК Вертикаль інфраструктури і тяги
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Цільова структура служб вертикалі Інженерно-технічного 
забезпечення

246

БЛОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вертикаль інженерно-технічного забезпечення 

1

*Дані структурні одиниці не є типовими та зберігаються лише на тих філіях (залізницях), де вони присутні у поточній організаційній структурі 
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Ключові функції служб вертикалі інженерно-технічного 
забезпечення (1/4)
Дорожній центр науково-технічної інформації (Вертикаль Цтех)
} Здійснює обробку періодичних та галузевих видань України та інших держав з метою забезпечення спеціалістів 
залізниці інформаційними матеріалами про науково-технічні досягнення, технічні новинки і передовий досвід у 
галузі залізничного транспорту

} Узагальнює та розповсюджує передовий досвід і технічні новинки на основі рацпропозицій та винаходів новаторів і 
спеціалістів підрозділів Залізниці

} Здійснює обмін інформацією з центрами НТІ залізниць України і держав СНД

Технічна служба (Вертикаль Цтех)
} Проведення організаційної роботи та здійснення заходів щодо формування єдиної науково-технічної політики 
Залізниці

} Здійснення методологічного керівництва з питань розвитку технічної творчості, винахідницької та 
раціоналізаторської діяльності

} Розробляє заходи та пропозиції щодо забезпечення інноваційного розвитку Залізниці

} Координує роботу відокремлених підрозділів щодо ліцензування певних видів діяльності залізниці

} Разом із Сектором енергозбереження, прогнозування, нормування та використання ПЕР Центральному апараті 
розробляє та локалізує нормативи з використання паливно-енергетичних ресурсів

Дорожній центр стандартизації та метрології (Вертикаль ЦТех)
} Координація та методичне керівництво щодо метрологічного забезпечення робіт, які виконуються у відокремлених 
підрозділах Залізниці

} Координація робіт із забезпечення єдності вимірювань, підвищення рівня та вдосконалення техніки вимірювань у 
всіх відокремлених підрозділах

} Виконання функцій та повноважень регіональної базової організації метрологічної служби (БОМС) Міністерства 
Інфраструктури України на залізничному транспорті

БЛОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вертикаль інженерно-технічного забезпечення 
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Ключові функції служб вертикалі інженерно-технічного 
забезпечення (2/4)
Регіональний експертно-технічний центр (Вертикаль Цтех)
} Здійснює технічний огляд та експертне обстеження (технічну діагностику) об’єктів підвищеної небезпеки

Служба Матеріально-технічного забезпечення (Вертикаль ЦХ)
} формування планів матеріально-технічного забезпечення на рівні залізниці 

} матеріальне-технічне забезпечення експлуатаційних потреб

} ведення договірної роботи

} керування складською діяльністю, контроль залишків ТМЦ на складах

} виконання планів по реалізації брухту металів

} утримання складів(баз) палива

Відділ тендерних закупівель (Вертикаль ЦХ)
} організація та проведення процедури тендерної закупівлі товарів, робіт та послуг

БЛОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вертикаль інженерно-технічного забезпечення 
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Ключові функції служб вертикалі інженерно-технічного 
забезпечення (3/4)

БЛОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вертикаль інженерно-технічного забезпечення 

Служба інформаційних технологій (Вертикаль ЦІТ)
} Контроль якості надаваних послуг; 

} Координація робіт з впровадження інформаційних систем;

} Збір інформації про потреби користувачів та формування заявок на закупівлю

Служба охорони праці та промислової безпеки (Вертикаль ЦБТ)
} Опрацювання ефективної системи управління охороною праці на залізниці та сприяння удосконаленню діяльності  у 
цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожного працівника. 

} Планування  профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, 
запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням. 

} Вжиття заходів, направлених на  дотримання працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з 
охорони праці

} Інформування та надання роз’яснень працівникам залізниці з  питань охорони праці

} Облік, аналіз і оцінка стану охорони праці на залізниці

Служба капітального будівництва (Вертикаль ЦКБ)
} розроблення та видача проектно-кошторисної документації на будівництво об’єктів Залізниці

} контроль виконання проектів капітального будівництва 

} здійснення систематичного технічного нагляду за будівництвом, фактичними обсягами, вартості та якості виконаних 
будівельно-монтажних робіт
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Ключові функції служб вертикалі інженерно-технічного 
забезпечення (4/4)

БЛОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вертикаль інженерно-технічного забезпечення 

Відділ екологічної безпеки (Вертикаль ЦЕКО)
} Розробка пропозицій і заходів з проведення єдиної політики з охорони навколишнього природного середовища в 
межах Залізниці

} Розгляд та узагальнення розроблених відокремленими підрозділами Залізниці щорічних і перспективних планів, 
спрямованих на збереження навколишнього природного середовища і раціональне використання природних 
ресурсів, контроль за їх виконанням

} Екологічний контроль ліквідації наслідків і розслідування причин техногенних аварій і катастроф на Залізниці

} Участь у регіональних комплексних перевірках відокремлених підрозділів й інших організацій з метою дотримання 
ними природоохоронного законодавства

} Розповсюдження передового досвіду в галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання 
природних ресурсів на Залізниці

} Надання методичних рекомендацій з охорони навколишнього природного середовища відокремленим підрозділам 
Залізниці
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Цільова структура служб вертикалі економіки та фінансів

БЛОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вертикаль економіки і фінансів 

1
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Фінансово-економічна служба (Вертикаль ЦФ)
Планування та аналіз

} Розробка та погодження фінансового плану діяльності філії на основі розрахунків та обґрунтувань від галузевих 
служб та структурних підрозділів, контроль та аналіз виконання фінансового плану філії

} Економічний аналіз фінансово-економічної діяльності філії, підготовка управлінської звітності для прийняття 
оперативних рішень

Аналіз цін та контроль договорів

} Перевірка закупівельних цін та ці реалізації товарів, робіт і послуг

} Надання необхідної інформації в апарат АТ УЗ для розрахунку плати за інфраструктуру

Бухгалтерський облік та звітність

} Централізоване ведення бухгалтерського обліку філії з виділенням секторів за напрямками діяльності:

– інфраструктура і тяга: Д, П, Ш, Е, БМЕС, НО (охорона будівель), В (експлуатація вагонів), Т

– блок забезпечення: НХ, НКС (в частині капітального будівництва)

– загальний блок: НА

Централізація передбачає, що введення даних в облікову систему здійснюється у структурних підрозділах на основі 
первинних документів. Оригінали документів зберігаються також у структурних підрозділах

} Складання фінансової звітності філії для надання в централізовану бухгалтерію АТ УЗ 

} Ведення податкового обліку та складання звітності, сплата місцевих податків

} Контроль за впровадженням автоматизованого ведення бухгалтерського обліку в структурних підрозділах філії

} Облік внутрішніх розрахунків із структурними підрозділами філії

Ключові функції служб вертикалі економіки і фінансів (1/2)

БЛОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вертикаль економіки і фінансів 
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Фінансово-економічна служба (Вертикаль ЦФ)
Казначейство

} Складання зведеної інформації щодо доходних надходжень філії, контроль за повним та своєчасним 
надходженням виручки філії на централізований розподільчий рахунок 

} Фінансування структурних підрозділів філії, контроль за використанням грошових коштів структурними 
підрозділами філії

Служба капітальних інвестицій (Вертикаль ЦКВ)
} формування планів капітальних вкладень

} експертиза, підтвердження необхідності та ефективності впровадження інвестиційних проектів та програм

} моніторинг та контроль реалізації інвестиційних проектів 

} аналіз ефективності кінцевих показників інвестиційного проекту (прибутку, соціального ефекту, рівня безпеки та 
інше) після закінчення терміну окупності

Служба внутрішнього контролю (Вертикаль ЦКРУ)
} Забезпечення роботи механізмів внутрішнього контролю фінансово-господарської діяльності підрозділів 
регіональної філії на замовлення заступника директора філії

} Виявлення фінансових та адміністративних резервів, зміцнення фінансового стану підрозділів залізниці, 
попередження фінансових та податкових ризиків та втрат

} Виявлення причин втрат доходів від перевезень

} Своєчасне надання звітності за встановленими формами до Головного управління.

БЛОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вертикаль економіки і фінансів 

Ключові функції служб вертикалі економіки і фінансів (2/2)
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Цільова структура служб вертикалі кадрових і соціальних питань
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БЛОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вертикаль кадрових і соціальних питаньБЛОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вертикаль кадрових і соціальних питань

1

* За умови надання ролі розпорядника 
бюджетними коштами АТ “Укрзалізниця” по 

83-м бюджетним медичним установам
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Ключові функції служб вертикалі кадрових і соціальних питань 
(1/2)

Служба управління персоналом (Вертикаль Цкадр)
} Методологічна підтримка, контроль за виконанням кадрового обліку на структурних та відокремлених підрозділах 
та реалізація кадрового обліку персоналу регіональної філії

} Реалізація політики та плану освіти та професійного розвитку співробітників регіональної філії та контроль за 
виконанням на структурних та відокремлених підрозділах

} Підготовка статистичної звітності з персоналу, консолідація статистичної звітності структурних та відокремлених 
підрозділів

Служба організації, оплати та мотивації праці (Вертикаль ЦЗПШ)
} Контроль за виконанням, модернізація та оновлення нормативів з питань організації, нормування, оплати та 
стимулювання праці, режиму праці і відпочинку на рівні регіональної філії та структурних підрозділів.

} Ведення та оновлення штатного розкладу регіональної філії та контроль штатних розкладів структурних 
підрозділів; погодження положень про структурні та відокремлені підрозділи.

} Організація роботи з преміювання персоналу регіональної філії та контроль за виконанням вимог систем 
преміювання та оплати праці на структурних та відокремлених підрозділах.

} Підготовка пропозицій щодо встановлення посадових окладів, встановлення чи зміни груп (класів) з оплати праці 
керівників Підрозділів, систем мотивації праці, інших положень і умов оплати праці на залізниці.

Служба соціального розвитку (Вертикаль Цсоц)
} Контроль виконання соціальної політики підприємства та державних указів у відношенні соціальної політики на 
рівні структурних та відокремлених підрозділів

} Організація роботи з питань утримання та передачі у комунальну власність об’єктів соціальної сфери

} Проведення соціальних заходів – олімпіад, змагань, тощо; проведення галузевого змагання

} Обробка та прийом звернень громадян, співробітників та пенсіонерів з соціальних питань

} Ведення квартирного обліку працівників філії та оформлення документів на житло, що надається працівникам

БЛОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вертикаль кадрових і соціальних питань
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Служба охорони здоров’я (Вертикаль ЦУВС)
} Контроль за: реалізацією політики в галузі охорони здоров’я на підпорядкованих медичних закладах; 
забезпеченням гарантованого рівня медичної допомоги залізничникам; додержанням законодавства з питань 
охорони здоров’я.

} Контроль  за  організацією  системи  заходів  з  медичного  забезпечення безпеки  перевізного  процесу.

} Консолідація фінансово-економічних показників підпорядкованих медичних закладів та підготовка звітності 

БЛОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вертикаль кадрових і соціальних питань

Ключові функції служб вертикалі кадрових і соціальних питань 
(2/2)
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Цільова структура служб вертикалі реформування і 
корпоративного будівництва

257

БЛОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вертикаль корпоративного будівництва і реформування

1
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Ключові функції служб вертикалі корпоративного будівництва і 
реформування
Служба корпоративного розвитку та реформування (Вертикаль ЦКР)
} Координація роботи галузевих служб, структурних підрозділів, інших служб та підрозділів регіональної філії в 
процесі реформування галузі;

} Підготовка звітів з питань реалізації проектів реформування на філії(залізниці);

} Надання пропозицій щодо питань взаємодії з органами державної влади.

} Забезпечення процесів корпоративного управління дочірніми та залежними компаніями в рамках регіону

Правова служба (Вертикаль ЦЮ)
} Забезпечує виконання законодавства, нормативно-правових актів;

} Проводить юридичну експертизу проектів актів та інших документів підготовлених підрозділами регіональної філії 
та надає необхідні рекомендації щодо їх удосконалення;

} Надає необхідну допомогу іншим підрозділам під час укладання договорів та розробки варіантів реалізації бізнес 
рішень;

} Організовує позивну та претензійну роботу, апеляційне і касаційне оскарження судових рішень та представляє 
інтереси АТ «УЗ» в судах та інших органах державної влади.

Служба майнових та земельних ресурсів (Вертикаль ЦКМ)
} Організація робіт щодо відчуження, списання, передачі майна (у т.ч. в оренду), вилучення земельних ділянок;
} Організація отримання правовстановлюючих документів на майно та земельні ділянки філії;
} Ведення обліку майна та земельних ділянок, якими наділяється філія;
} Підготовка звітності з питань розпорядження майновим та земельними ресурсами;
} Аналіз та ведення обліку надходжень від оренди та продажу майна;
} Організація та координація договірної роботи

БЛОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вертикаль корпоративного будівництва і реформування



© Укрзалізниця 2012-2013. Всі права захищені

Цільова структура служб загального блоку

259

ЗАГАЛЬНИЙ БЛОК

* Служба міжнародного співробітництва представлена лише 
на Львівській залізниці, та включає сектор міжнародного 
співробітництва у м. Ужгород

1
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Ключові функції служб загального блоку (1/2)

Служба управління справами (Вертикаль ЦН)
} Забезпечення документального та організаційно-технічного обслуговування на дорозі

} Забезпечення ведення діловодства згідно з чинним законодавством, своєчасна реєстрація і доведення до 
виконавців вхідної та вихідної кореспонденції. 

} Контроль виконання контрольних документів, дотримання термінів щодо задоволення запитів, ведення єдиної 
системи обліку і контролю запитів.

} Організація особистого прийому громадян керівництвом регіональних філій АТ «УЗ» , організація роботи 
«Громадської приймальні» та «Телефону довіри» регіональних філій

} Підготовка інформації (документи, тези) для Директора регіональної філії

} Планування робочого часу Директора регіональної філії та його заступників у робочі дні, а також відповідальних 
чергових та керівництва регіональної філії у вихідні та святкові дні.

Адміністративно-господарська служба 
} Забезпечення діяльності апарату регіональної філії, утримання апарату та майна, що знаходиться на балансі 
регіональної філії

} Утримання адміністративних будівель апарату регіональної філії та благоустрій їх територій;

} Господарське та матеріально-технічне забезпечення апарату регіональної філії, створення належних санітарно-
побутових умов праці

} Експлуатація, технічне обслуговування транспортних засобів апарату регіональної філії

} Організація харчування працівників апарату регіональної філії

} Організація роботи з видачі безкоштовних квитків та транспортних вимог для службових і особистих потреб

ЗАГАЛЬНИЙ БЛОК
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Ключові функції служб загального блоку (2/2)

Спеціальна служба (Вертикаль ЦР)
} Організовує роботу, пов’язану із забезпеченням мобілізаційної готовності і цивільної оборони регіональної філії, її 
підготовку до роботи в умовах особливого періоду

} Планує та проводить заходи з мобілізаційної підготовки, мобілізації та цивільної оборони щодо забезпечення в 
особливий період переведення регіональної філії та структурних підрозділів з мирного на воєнний стан, виконання 
встановлених мобілізаційних завдань 

Перша служба (Вертикаль ЦО)
} Забезпечує виконання законів України та інших нормативно-правових документів з питань державної таємниці та 
технічного захисту інформації

} Гарантування безпеки спеціальних видів зв’язку

Служба міжнародного співробітництва (Вертикаль ЦІ)
} Готує матеріали, проекти протоколів до щорічних нарад щодо узгодження об'ємів та умов перевезень 
зовнішньоторгових і транзитних вантажів, прикордонних конференцій та комісій з іноземними залізницями

} Готує аналіз виконання перевезень зовнішньоторгових вантажів по номенклатурі, країнах, прикордонних переходах 
щомісячно, щоквартально, за рік

} Веде щомісячний облік перебування вагонів СНД та локомотивів УЗ на іноземних залізницях, часу перебування 
іноземних вагонів та локомотивів на прикордонних станціях Залізниці

} Надає керівництву Залізниці необхідні матеріали з аналізу експортно-імпортних перевезень, виявлення недоліків  і 
відхилень від протокольних нормативів, а також пропозиції щодо вдосконалення експортно-імпортних і транзитних 
перевезень

ЗАГАЛЬНИЙ БЛОК


