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Центральний апарат УЗ 

Рівень 1. Укрзалізниця 

Укрзалізниця сьогодні: основні проблеми 

 

 Складна структура управління:  

 Сьогодні УЗ є набором розрізнених компаній із складною 
системою управління; 

 Відсутнє централізоване управління функціями 
(децентралізація на рівень регіонів); 

 ФДМУ є власником активів і майна; 

 Непрозоре управління грошовими потоками у зв'язку з 
перехресним субсидуванням 

 Висока чисельність співробітників (понад 330 тис. працівників) 

та витрати на персонал (близько 45% від загальних витрат УЗ). 

При цьому середня зарплата працівників ~3,750 грн (2012 р) 

 Витрати, пов’язані з виконанням соціальних задач (~380 млн. 

грн на соціальні активи, 2012 р)  

 Додаткове навантаження з фінансування інфраструктурних 

проектів, що не відносяться до залізничної галузі – будівництво 

мостів, доріг, будівель 

 УЗ надає послуги 26 пільговим категоріям громадян, у 2012 році 

було перевезено близько 220 млн. людей безкоштовно 

Донецка  
залізниця 

Одеська 
залізниця 

Львівська       
залізниця 

Південно-Західна 
залізниця 

Придніпровська 
залізниця 

Південна 
залізниця 

Непрофільні 
активи 

Залежні 
виробництва 

Рівень 2. Регіони – окремі компанії 

Рівень 3. Активи – в управлінні залізниць 
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Поточна структура управління УЗ є непрозорою для інвесторів 

та ускладнює управління активами 
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Ключові завдання «Програми з реформування 

залізничного транспорту» 

 

 Підвищення рівня конкуренції на внутрішньому ринку перевезень 

 Формування конкурентного потенціалу на зовнішньому ринку 

 Забезпечення рівного доступу всіх суб'єктів господарювання до 

об'єктів інфраструктури 

 Впровадження фінансово-економічної моделі, здатної 

забезпечити розподіл фінансових потоків за видами діяльності на 

основі планово-кошторисного фінансування 

 Збільшення обсягу інвестицій у залізничний транспорт та 

впровадження інноваційної моделі розвитку 

 Залучення коштів місцевих бюджетів для інвестицій 

 Розроблення і впровадження інноваційних транспортних та 

логістичних технологій 

 Удосконалення системи регулювання тарифів на послуги 

залізничного транспорту 
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Мета реформи — створення єдиної акціонерної компанії 

міжнародного рівня 

Результати виконання завдань 

 
 

 Прозора система організації 

залізничного транспортування в 

рамках АТ «Укрзалізниця» 

 Концентрація на ключових функціях і 

оптимізація витрат 

 Оптимізація персоналу та 

впровадження системи КПЕ 

 Оновлення та модернізація рухомого 

складу за рахунок інвестицій 

 Прибутковість перевезень 
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Формування конкурентного 
ринку вантажних 

перевезень  

• Формування регіональних 
приміських компаній  

• Виділення пасажирської 
компанії перевезень далекого 
сполучення 

• Створення умов для 
збалансованості чисельності 
вантажного рухомого складу з 
потребами вантажообігу 

Централізація функцій 

управління і концентрація 

активів 

• Розділення виробничої і 

невиробничої діяльності  

• Розділення фінансових 

потоків по видах діяльності та 

облік за МСФЗ (Міжнародні 

стандарти фінансової 

звітності) 

• Реформа ціноутворення 

Відхід від перехресного 
субсидування 

• Поява незалежних операторів 
у сфері пасажирських 
перевезень  

Створення єдиного 
акціонерного товариства 

Компанія з прозорою 
системою управління і 

власності 

Умови для переходу до 
цільової моделі 

Конкурентний ринок у сфері 
вантажних і пасажирських 

перевезень 

Р
е

з
у
л

ь
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а

т
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Виділення видів  
діяльності 

Перехід до цільової 
моделі ринку 

Етап 1: 2012-2013 рр. Етап 2: 2013-2015 рр. Етап 3: 2016-2019 рр. 
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III етапи: від створення єдиного акціонерного товариства до 

організації конкурентної моделі ринку залізничних перевезень  



2. Критерії цільової 

організаційної структури 
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Критерії цільової організаційної структури: 

 

 1. Розмежування за видами діяльності 

Розділення фінансових потоків і забезпечення 

рентабельності ключових видів господарської діяльності. 

 2. Побудова функціональних вертикалей 

Перехід від територіальної системи управління до 

функціональної: формування спеціалізованих вертикалей, 

які несуть повну відповідальність за бізнес напрямок, 

незалежно від географічного розташування структурних 

підрозділів 

 3. Мінімізація ризиків діяльності компанії 

Оцінка передбачуваних змін з точки зору мінімізації 

можливих виробничих та корпоративних ризиків 

 4. Розділення виробничої та невиробничої діяльності 

Виділення сільськогосподарської діяльності, котелень, 

гаражів, автоколон, майстерень, медичних установ 
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Критерії, що покладені в основу розробки організаційної структури, 

відповідають цільовій моделі ринку залізничних перевезень (1/2) 

Ключові види господарської 

діяльності: 
 

 Вантажні перевезення 

 Пасажирські перевезення далекого 

сполучення 

 Пасажирські перевезення 

приміського сполучення 

 Утримання та експлуатація об'єктів 

інфраструктури 

 Надання послуг локомотивної тяги 

 Ремонт рухомого складу 

 Будівництво та ремонт об'єктів 

інфраструктури 

 Проведення науково-дослідних і 

конструкторських робіт 

 Утримання соціальної сфери 
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Критерії, що покладені в основу розробки організаційної структури, 

відповідають цільовій моделі ринку залізничних перевезень (2/2) 

Критерії цільової організаційної структури: 

 

 5. Використання ефекту масштабу 

Централізація функцій в Апараті повинна здійснюватися лише у 

разі ґрунтовної економічної і виробничої доцільності 

 6. Мінімізація паралельних і дублюючих функцій 

Однозначне визначення повноважень та відповідальності 

підрозділів за фінансовий результат за відповідними видами 

діяльності 

 7. Висока соціальна відповідальність 

Збереження поточної чисельності працівників.  

 8. Можливість реалізації за допомогою наявних матеріально-

технічних, часових та людських ресурсів  

 9. Оптимізація навантаження на ключових керівників 

 10. Відповідність кращому досвіду корпоративного 

управління 

 11. Чітке розмежування функцій та відповідальності 

підрозділів 

 12. Поділ функцій виконання та контролю 

 

Документи, що регулюють 

роботу в рамках проекту: 

 

 Закон України «Про особливості 

створення державного 

акціонерного товариства 

залізничного транспорту 

загального користування» 

 Державна цільова програма з 

реформування залізничного 

транспорту на 2010-2019 рр. 

 Наказ про затвердження плану 

заходів Укрзалізниці з 

реформування галузі 



3. Цільова організаційна 

структура 

Існуюча організаційна структура 11 

Цільова організаційна структура 12 

Ключові зміни протягом першого 

року реформування 
14 



© Укрзалізниця 2012-2013. Всі права захищені 11 

Вакансія

ЦА

ЦГК

Цкадр

Цпрес

ЦО
ЦЮ

Перший 

заступник 

генерального 

директора

ЦХ

ЦП

ЦЕ

ЦШ

ЦКР

Перший 

заступник 

генерального 

директора

ЦВ

ЦТ

Цтех

ЦР

Заступник 

Генерального 

директора

ЦФ

ЦКМ

ГВП

ЦКРУ

Заступник 

Генерального 

директора

ЦД

ЦМ

ЦІ

ЦІТ

ЦЧУ

Заступник 

Генерального 

директора

ЦЛ

ЦУВС

ЦБМЕС

ЦІК

ЦРП

ЦН

ЦУО

Генеральний 

директор

ВантажнІ перевезення

Офіс Генерального директора / Інше

Пасажирські перевезення

Інфраструктура

Інженерно-технічне забезпечення

Економіка та фінанси

Кадрові, соціальні та загальні питання

Реформування і корпоративне будівництво

Функціональні зони

ЦРБ

ЦТЗБ

ЦКВ

Характеристики 

існуючої структури 

управління 

 

 Відповідальність за 

інфраструктурний блок 

розділена між чотирма 

заступниками 

 Соціальні функції є 

складовою виробничих 

блоків 

 Організаційна структура 

не відповідає цільовій 

моделі ринку 

Існуюча організаційна структура апарату управління УЗ: змішана 

відповідальність заступників Генерального директора за вертикалі 
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Правління

Інженерно-

технічне 

забезпечення

Економіка і 

фінанси

Пасажирські 

перевезення

Інфраструктура

Вантажні 

перевезення

Управління 

справами

Наглядова рада

Загальний блок

 Спеціальне 

управління

Перше управління

Кадрові та 

соціальні питання

Корпоративне

будівництво і 

реформування

Блок забезпеченняВиробничий блок
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Донецька 

залізниця

Львівська 

залізниця

Одеська   

залізниця

Південна 

залізниця

Південно-Західна 

залізниця

Придніпровська 

залізниця

Управління 

міжнародного 

співробітництва

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

ДОЧІРНІ КОМПАНІЇ

ГАЛУЗЕВІ ФІЛІЇ

Правовий

департамент

Цільова структура управління Ролі рівнів управління 
 

Центральний Апарат управління 

 Відповідає за стратегічне планування, визначення 

методології, загальну координацію роботи філій та 

залежних товариств 

Галузеві філії 

 Підпорядковуються структурам центрального апарату 

 Виконують функції відповідно до положень 

Залізниці (Регіональні філії) 

 Начальники регіональних філій – члени правління 

 Оперативно координують роботу структур 

функціональних вертикалей за регіональним поділом 

 Безпосередньо керують функціями забезпечення 

регіональних філій та інших філій за регіональним 

поділом (юридична, бухгалтерська, соціальна, 

забезпечення, тощо) 

Структурні підрозділи 

 Структурні підрозділи служб регіональних філій, без 

коду ЄДРПОУ 

 Виконують функції відповідно до положень та 

підпорядковуються начальникам служб доріг 

Дочірні компанії 

 Окремі юридичні особи, що оцінюються за фінансовим 

результатом та керуються через участь у органах 

управління 

Цільова організаційна структура на першому етапі реформування – 

через рік після утворення АТ “Укрзалізниця”, функціональні блоки 
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Філії та дочірні компанії 

ЗГП 

вантажних 

перевезень

ЦГКЦкадр

ЦЮ

ЗГП 

пасажирських 

перевезень

ЦРБ

ЦХ

ЦП

ЦЕ

ЦШ

ЦКР

ЗГП 

інфрастурктури 

та тяги

ЦВ

ЦТ

Цтех

ЗГП інженерно-

технічного 

забезпечення

ЦФ

ЦКМ

ГВП

ЦКВ

ЦБТ

ЦКРУ

ЗГП

 економіки і 

фінансів

ЦДЦМ

ЦІ

ЦІТ

ЦЧУ

ЗГП кадрових і 

соціальних 

питань

ЦЛ

ЦУВС

ЦБМЕС

ЦІК

ЦРП

Правління

ЦЕКО

ЦЗПШ

АГУ

Управління  

справами (ЦН)

Загальний блок

 Спеціальне 

Управління (ЦР)

Перше 

управління (ЦО)

ЗГП 

реформування І 

корпоративного 

будівництва

Блок забезпеченняВиробничий блок

ЦКом

Наглядова рада

Донецька 

залізниця

Львівська 

залізниця

Одеська залізниця

Південна 

залізниця

Південно-Західна 

залізниця

Придніпровська 

залізниця

Залізниці

Вагонні компанії

Ліски

Укрвантажтранс

УЗШК

КЕВРЗ

Дирекція з 

енергозбуту 

ЦСЗ

УПП УЗ

РЗ тяги

ДРЕМ

ДРВІС

ПКТБ

ГІОЦ

НДКТІ

ПВІ ***

ТОРГОВИЙ ДІМ

ЄРЦ

Дирекція охорони 

здоров'я

Центр проф. 

розвитку (тех. 

школа)

Магістраль

ЦТЛ (УТЛЦ)

4

* ДКРПВ – Дирекція з капітального ремонту пасажирських вагонів

** ЦДМПТЕ – Центр діагностики та моніторингу пристроїв тягового електропостачання 

*** ПВІ – Проектно-вишукувальний інститут

**** ЦДПСЗ – Центр діагностики притроїв СЦБ та Зв’язку

Докладний перелІк скорочень надається у Додатку 4.6

3

ЗБШ

ЦДМПТЕ **

ДКРПВ *

Транссигнал

2

Філії

Дочірні компанії

x Кількість

Молдромукртранс

Укрзовніштранс

Інтер-поліс

Цсоц

ЦКБ

* ЦУВС як окреме управління у разі керування 83 медичними 

закладами за межами АТ Укрзалізниця. У іншому випадку, 

переходить до Дирекції охорони здоров’я

Дирекція з 

ремонту вагонів

ЦА

ЦУО

ДППП4

ЦДПСЗ****

Цільова організаційна структура на першому етапі реформування – 

через рік після утворення АТ “Укрзалізниця” 
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Вибудовування організаційної структури у відповідності до цільової моделі ринку 1 

 Виділення трьох ключових виробничих вертикалей – вантажних перевезень, пасажирських, інфраструктури 

та тяги 

 Концентрація забезпечуючих функцій у вертикалях забезпечення – інженерно-технічний блок, фінансово-

економічний блок, кадровий та соціальний блок, блок реформування та корпоративного будівництва 

 Формування залізниць як регіональних філій з поступовим будівництвом функціональних вертикалей 

Формування цілісних вертикалей пасажирських та вантажних перевезень 2 
 Пасажирська вертикаль включить існуючі головні управління ЦЛ, ЦРП, філію (а в подальшому – 

окрему компанію) УЗШК, дирекцію з капітального ремонту пасажирських вагонів (ДКРПВ), шість 

Дирекцій з приміських перевезень (ДППП) та КЕВРЗ 

 В склад вертикалі вантажних перевезень окрім департаменту ЦМ ввійдуть Дирекція з ремонту вагонів 

(ДРВ), ЦТЛ (УТЛЦ), вагонні компанії (4), АТ ЦТС Ліски, Укрвантажтранс, Молдромукртранс, Укрзовніштранс 

Концентрація функцій інфраструктури в рамках однієї вертикалі 3 
 В склад вертикалі включаються всі департаменти що мають функції з експлуатації інфраструктури, 

такі як ЦД, ЦТ, ЦП, ЦРБ, ЦШ, ЦЕ, ЦБМЕС, ЦВ, а також: 

 Управління воєнізованої охорони (ЦУО) 

 Галузеві філії та підприємства, спрямовані на експлуатацію та підтримку інфраструктури 

 Департаменти ЦБМЕС, ЦП, ЦШ, ЦЕ та управління ЦУО підпорядковуються окремому заступнику голови 

правління в рамках Вертикалі Інфраструктури та тяги 

Ключові зміни протягом одного року після утворення АТ УЗ (1/3) 



© Укрзалізниця 2012-2013. Всі права захищені 15 

Створення інженерно-технічного блоку 4 

 Концентрація функції інженерно-технічного забезпечення в одній вертикалі, включаючи охорону праці 

 Підпорядкування функції постачання (ЦХ, Торговий дім) у інженерний блок 

Централізація фінансово-економічної функції 5 

 Вертикаль фінансово-економічного блоку окрім ЦФ, буде включати департаменти ЦКВ, ГВП, ЦКРУ. У 

складі ЦФ створюється бухгалтерія УЗ відповідальна за підготовку консолідованої звітності 

акціонерного товариства. 

 На рівні центрального апарату: 

• Передача функцій ведення бухгалтерського обліку та розрахункових операцій з ЦТех та ЦКВ до 

бухгалтерії УЗ 

 Регіональні філії (залізниці): 

• Створення бухгалтерії інфраструктури за матричною структурою з виділенням секторів та 

відповідальних за видами діяльності 

• Підпорядкування бухгалтерії апарату філії (НА) головному бухгалтеру філії 

Ключові зміни протягом одного року після утворення АТ УЗ (2/3) 



© Укрзалізниця 2012-2013. Всі права захищені 16 

Створення блоку кадрових і соціальних питань 6 

 З метою комплексного підходу до завдань щодо оптимізації персоналу, на рівень заступника 

генерального директора виводиться функція кадрової та соціальної політики 

 В блок включаються всі інструменти щодо керування кадрами, мотивації, соціальної політики, управління 

медичних закладів, пов’язаних товариств та філій 

Підвищення ролі корпоративного будівництва та реформування 7 

 На час проведення реформ функція корпоративного будівництва та реформування виводиться на рівень 

заступника генерального директора 

 Окрім ЦКР, з метою виконання комплексної реформи, в блок забезпечення будуть включені ЦКМ та ЦКом 

 В подальшому, даний блок може бути трансформований у блок стратегічного планування 

Ключові зміни протягом одного року після утворення АТ УЗ (3/3) 
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Основні характеристики існуючої структури управління 

 Підпорядкування управлінь комерційного блоку різним заступникам Генерального директора 

 Об’єднання в одному управлінні різних функцій, що потребують окремої спеціалізації 

Вертикаль вантажних перевезень в існуючій організаційній структурі УЗ 

Генеральний 

директор

Начальник залізниці

Рівень 1. АПАРАТ УПРАВЛІННЯ

Рівень 2. ЗАЛІЗНИЦІ

Служба М

Філії та дочірні 

підприємства

Служба В

Перший заступник 

генерального директора

Заступник генерального 

директора

ЦМ

Служба НО

ДП Укрспецвагон

ЦВ

ДП ДВРЗ

ДП СВРЗ

ЦВ

ЦВ

ДП УТЛЦ

ЦМ

ЦУОЦВ

Регіональні представництва ДП УДЦТС Ліски

Регіональні представництва ДП УДЦЗРП Укррефтранс

Вагоноремонтні депо (ВЧДР)

ДП УДЦТС Ліски

ЦМ

ДП УДЦЗРП Укррефтранс

ДП Вінницятрансприлад

ЦВ

2

ЦМ

24 

Вертикаль інфраструктури і тяги ВИРОБНИЧИЙ БЛОК ВІРОБНИЧИЙ БЛОК Вертикаль вантажних перевезень 
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Ключові зміни для побудови цільової вертикалі вантажних перевезень 

1 

2 

3 

Ефект від впровадження Ключові зміни  

Розділення ЦВ на Департамент з 

експлуатації вагонів (ЦВ) і Дирекцію 

з ремонту вагонів (ДРВ)  

► Відокремлення інфраструктури і тяги як монопольного 

сегмента від конкурентного сегменту вантажних  перевезень 

► Створення умов для підвищення ефективності організації 

ремонтів і комерціалізації ринку ремонтів вантажних вагонів 

► Розділення функцій виконання ремонтів і приймання 

результатів робіт 

Перетворення ДП УТЛЦ на Філію 

ЦТЛ, яка складатиметься з 

Управління з продажу послуг 

перевізника та Управління з продажу 

послуг оператора* 

► Розділення відповідальності за продаж послуг перевізника 

та продаж вагонної складової вантажних перевезень 

► Можливість порівняння ефективності діяльності Управління  

з продажу послуг оператора з іншими операторами ринку 

► Підвищення конкуренції та інвестиційної привабливості 

галузі при збереженні контролю за інфраструктурою зі 

сторони УЗ 

 

Виділення Дирекції воєнізованої 

охорони вантажів з Управління 

воєнізованої охорони (ЦУО) на 

подальших етапах реформування 

► Відокремлення послуг супроводження вантажів від охорони 

інфраструктурних об'єктів і пожежної безпеки відповідно до 

цільової моделі ринку 

► Спрощення розрахунку інфраструктурного тарифу та тарифу 

на вантажні перевезення 

► Створення умов для підвищення ефективності організації 

супроводу вантажів і комерціалізації ринку послуг супроводу 

вантажів 

25 

Вертикаль інфраструктури і тяги ВИРОБНИЧИЙ БЛОК Вертикаль вантажних перевезень 

* На подальших етапах реформування АТ «Укрзалізниця», при переході до цільової моделі ринку, та вдосконаленні 

нормативно-правової бази, функції операторів конкурентного сектору транспортних перевезень повинні бути уточнені 
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Цільова організаційна структура вертикалі вантажних 

перевезень через рік після утворення АТ УЗ 

26 

Директор регіональної 

філії (Залізниці)

Рівень 1.

АПАРАТ УПРАВЛІННЯ

Рівень 2.

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ)

Філії та дочірні підприємства в 

вертикалі вантажних перевезень

Служба М

ЗГП вантажних 

перевезень

Правління

Наглядова рада

ЦМ

АТ Південна вагонна 

компанія

АТ Центральна вагонна 

компанІя

АТ Західна вагонна компанія

Рефрижераторна вагонна 

компанія 

(АТ Укррефтранс)

Філія ЦТЛ

АТ ЦТС Ліски Філія ЦРВТ Укрвантажтранс

Дистанції МЧ

Регіональні представництва 

АТ ЦТС Ліски

Регіональні представництва 

АТ Укррефтранс

ЦМ

Вагоноремонтні депо (ВЧДР)

Регіональні представництва 

Філії ЦТЛ

Вагоноремонтні депо (ВЧДР)

ЦМ

ЦМ ЦМ

АТ Молдромукртранс АТ Укрзовніштранс

2

63

Дирекція з ремонту вагонів

ЦМ ЦМ

Вагоноремонтні депо (ВЧДР)
14

Вагоноремонтні депо (ВЧДР)
4

Вагоноремонтні депо (ВЧДР)
3

Вагоноремонтні депо (ВЧДР)
2

ЦМ

ЦМ

ЦМ

Регіональний структурний підрозділ 

Філії Укрвантажтранс Вінницятрансприлад
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На даний момент в управлінні вантажними перевезеннями 

беруть участь три підрозділи УЗ (ЦД, ЦМ і ЦВ) 

Ролі учасників ринку 

Диспетчер Продавець  послуг 

інфраструктури і тяги 

Оператор Власник рухомого 

складу 

Ремонтні заводи і 

депо 

ЦД 

ДП УДЦТС Ліски (платформи, криті вагони-

автомобілевози і транспортери) 

Залізниці 

ДП УТЛЦ 

 ДП ДВРЗ (піввагони) 

ДП СВРЗ (цистерни, мінераловози, зерновози, 

піввагони, цементовози) 

ДП Укрспецвагон (окатишевози, піввагони) 

ВЧДР, ВЧДЕ, 

ВЧДЕР 

Незалежні оператори і власники 

рухомого складу 

У
кр

за
л

із
ни

ц
я 

К
о

н
ку

р
ен

тн
и

й
 

р
и

н
о

к 

ДП Укррефтранс (криті вагони і рефрижератори) 

Приватні 

заводи та 

депо 

27 

ЦМ 
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 Цільова модель ринку вантажних перевезень (третій етап реформування) передбачає створення конкурентного ринку 

операторів вантажних перевезень 

 З метою підготовки УЗ до подальших перетворень, в рамках майбутнього АТ пропонується створити підрозділ з усіма 

ознаками оператора – ЦТЛ (на базі УТЛЦ) 

 Це дозволить досягти двох ключових завдань реформи: 

1. Надати учасникам ринку рівний доступ до інфраструктури. Це завдання буде вирішено через формування 

єдиної моделі взаємодії з операторами вантажних перевезень, яка буде рівною по відношенню до внутрішніх та 

зовнішніх замовників.  

2. Створити передумови для встановлення цілей внутрішньому оператору (ЦТЛ) та подальшої оцінки 

еффективності в порівнянні з показниками інших учасників ринку. 

 Враховуючи завдання щодо подальшого розділення функцій оператора та функцій продажу послуг інфраструктури і 

тяги (послуг перевізника), в рамках ЦТЛ вже через рік після створення АТ утворюються два управління: 

 Управління з продажу послуг перевізника – продаж послуг перевізника всім операторам та 

вантажовідправникам з власним рухомим складом (в т.ч. Управлінню з продажу послуг оператора, АТ ЦТС Ліски 

та АТ Укррефтранс) 

 Управління з продажу послуг оператора – продаж операторських послуг кінцевим клієнтам УЗ та управління 

парком, який знаходиться на балансі вагонних компаній, і залученим парком приватних власників 

 В подальшому, Управління з продажу послуг перевізника надаватиме рівний доступ до інфраструктури і тяги як 

внутрішнім замовникам (Управліню з продажу послуг оператора) так і іншим операторам конкурентного ринку 

перевезень. Для цього Управління з продажу послуг перевізника планується виділити зі складу ЦТЛ в окремий 

підрозділ вертикалі ЦМ на подальших етапах реформування. 

ЦТЛ – оператор вантажних вагонів в складі УЗ 

Роль ЦТЛ (УТЛЦ) в майбутній структурі Укрзалізниці  

Вертикаль інфраструктури і тяги ВИРОБНИЧИЙ БЛОК Вертикаль вантажних перевезень 
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ЦТЛ – оператор вантажних перевезень у складі УЗ 

Ролі учасників ринку через рік після створення АТ УЗ 

Диспетчер Продавець  послуг 

інфраструктури і тяги 

Оператор Власник рухомого 

складу 

Ремонтні заводи і 

депо 

ЦД 

АТ ЦТС Ліски (платформи, криті вагони-

автомобілевози і транспортери) 

Залізниці 

Управління з 

продажу послуг 

оператора 

АТ Центральна вагонна компанія 
(піввагони) 

АТ Західна вагонна компанія (цистерни, 

мінераловози, зерновози, піввагони, 

цементовози) 

АТ Південна вагонна компанія 
(окатишевози, піввагони) 

ВЧДР, ВЧДЕ, 

ВЧДЕР 

Незалежні оператори і власники 

рухомого складу * 

У
кр

за
л

із
ни

ц
я 

Поточна роль 

Новий підрозділ 

Підрозділ більше 

не виконує роль 

АТ Укррефтранс (криті вагони і рефрижератори) 

Приватні 

заводи та 

депо 

29 

Управління з 

продажу послуг 

перевізника  

К
о

н
ку

р
ен

тн
и

й
 

р
и

н
о

к 

ЦМ 

ЦТЛ 

Вертикаль інфраструктури і тяги ВИРОБНИЧИЙ БЛОК Вертикаль вантажних перевезень 

* На подальших етапах реформування АТ «Укрзалізниця», при переході до цільової моделі ринку, та вдосконаленні нормативно-правової бази, функції операторів 

конкурентного сектору транспортних перевезень повинні бути уточнені 
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Цільова організаційна структура вертикалі комерційної роботи 

через рік після утворення АТ УЗ 
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ЗГП вантажних 

перевезень

Департамент 

комерціної роботи

Рівень 1. АПАРАТ УПРАВЛІНЯ 

Cлужба М

Рівень 2. РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ)
Директор 

регіональної філії 

(Залізниці)

Філії та дочірні підприємства в 

підпорядкуванні департаменту

Філія Укрвантажтранс Філія ЦТЛ

АТ ЦТС ЛіскиАТ Укррефтранс

Виробничо - технічний відділВідділ забезпечення 

автоматизації та розвитку 

інформаційних технологій

Відділ під’їзних колій

Виробничо-технічний відділ

Відділ автоматизованих 

систем управління

Дистанції МЧ

Регіональні представництва АТ ЦТС Ліски

Регіональні представництва АТ Укррефтранс

Вагоноремонтні Депо (ВЧДР)

Вагоноремонтні Депо (ВЧДР)
<<ЦВ

<<Служба М

<<ЦВ

ЦМ

Рівень 3 

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ.
Начальник 

дирекції

Комерційний відділ

Контрольно-ревізійний 

сектор

Відділ комбінованих 

перевезень та оперативної 

діяльності

Відділ маркетингу та аналізу 

вантажних перевезень

Відділ договорів та тарифів

Відділ урегулювання претензій

Актово-претензійний відділ

>>Ліски

Регіональні представництва Філії ЦТЛ

Сектор перспективних 

нормативних розробок

Відділ тарифів

Відділ організації комерційної 

роботи та умов перевезень

Сектор по роботі з 

підприємствами - власниками 

вагонів та контейнерів

Відділ по роботі з 

прикордонними переходами 

та взаємодії з інозалізницями

>>ЦТЛ

Відділ контролю

<<ЦВ

<<ЦВ
2

3

6

ДП Вінницятрансприлад

>>Укрвантажтранс

Відділ урегулювання 

претензій

Відділ комерційної роботи

АТ УкрзовніштрансАТ Молдромукртранс

АТ Південна вагонна 

компанія (ДП  

“Укрспецвагон”)

АТ Центральна 

вагонна компанІя 

(ДП “ДВРЗ”)

АТ Західна вагонна 

компанія (ДП “СВРЗ”)

<<ЦВ <<ЦВ <<ЦВ

Вагоноремонтні 

депо (ВЧДР)
<<ЦВ

Вагоноремонтні 

депо (ВЧДР)
<<ЦВ

3

4

Планово-економічний сектор

Регіональний структурний підрозділ 

Філії Укрвантажтранс Вінницятрансприлад

Дистанції МЧ

>>Укрвантажтранс

6

Вагоноремонтні 

депо (ВЧДР) 2
<<ЦВ

>>ЦТЛ

>>ЦТЛ

Сектор аналізу вантажних 

перевезень

4 

5 

2 

1 
1 

4 

3 

1 2 

7 

6 

2 

1 

2 

Існуючий підрозділ або той, що має 

прямі аналоги

Новий підрозділ, в тому числі на базі 

існуючих

Підрозділ змінив своє підпорядкування

Підрозділ розформовується

Підрозділ виключається з даної структури і 

передається в управління до іншої>>X

>> X Структура, до якої відходить підрозділ

<< X Структура, від якої перейшов підрозділ

Адміністративне підпорядкування

Оперативне підпорядкування

Умовні позначення

1 Ключові зміни

ДРВ Дирекція з ремонту вагонів

6 Кількість підрозділів

6 

6 

6 

Вертикаль інфраструктури і тяги ВИРОБНИЧИЙ БЛОК Вертикаль вантажних перевезень ЦМ 

8 

7 7 7 

2 

5 

6 

1 

1 

1 
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Цільова організаційна структура Департаменту комерційної 

роботи через рік після утворення АТ УЗ 

ЗГП вантажних 

перевезень

Департамент 

комерційної роботи

ЦМ

Перший заступник 

директора департаменту

Відділ урегулювання 

претензій

Відділ по роботі з 

прикордонними 

переходами та 

взаємодії з 

інозалізницями

Відділ оперативної 

діяльності

Сектор по роботі з 

підприємствами - 

власниками вагонів та 

контейнерів

Сектор організації 

комерційної роботи

Сектор організації 

умов перевезень

Сектор умов 

перевезень у 

міжнародному 

сполученні

Сектор системного 

аналізу

Сектор внутрішніх 

тарифів

Сектор міжнародних 

тарифів

Сектор моніторингу 

вантажних перевезень

Контрольно - ревізійний 

сектор

Головний інженер (ЦМ_г)

Виробничо-технічний 

відділ

Сектор перспективних 

нормативних розробок

Сектор організації 

програмних розробок

Сектор інформаційних 

технологій

Відділ тарифів

>> ЦТЛ

Сектор під'їзних колій

Заступник директора 

департаменту (ЦМЗІ)

>> ЦМ_г

>> ЦМ_г

Сектор забезпечення 

автоматизації та 

розвитку інформаційних 

технологій

Сектор забезпечення 

автоматизації та НДІ 

для комерційної роботи

<< ЦМЗІ

<< ЦМЗІ

Відділ комерційної 

роботи

Управління оперативної 

взаємодії з прикордонними 

переходами та власниками 

рухомого складу

Відділ контролю

Сектор контролю за 

виконанням договорів і 

розрахунків за 

перевезення

Сектор претензій за 

незбережені 

перевезення

Планово-

економічний сектор

Заступник директора 

департаменту

Відділ забезпечення 

автоматизації та 

розвитку інформаційних 

технологій

Існуючий підрозділ або той, що має 

прямі аналоги

Новий підрозділ, в тому числі на базі 

існуючих

Підрозділ змінив своє підпорядкування

Підрозділ розформовується

Підрозділ виключається з даної структури і 

передається в управління до іншої>>X

>> X Структура, до якої відходить підрозділ

<< X Структура, від якої перейшов підрозділ

Адміністративне підпорядкування

Оперативне підпорядкування

Умовні позначення

1 Ключові зміни

4 

1 

3 

Вертикаль інфраструктури і тяги ВИРОБНИЧИЙ БЛОК Вертикаль вантажних перевезень ЦМ 

1 

8 
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Поточна організаційна структура  

Українського транспортно-логістичного центру (УТЛЦ) 

32 

Начальник Головного 

управління комерційної 

роботи

Український транспортно-

логістичний центр

Рівень 1. 

АПАРАТ УПРАВЛІНЯ ФІЛІЇ

Сектор контролю 

виконання умов 

договорів

Головний бухгалтер

Фінансовий  відділ

розрахунків

Відділ фінансово-

економічної діяльності

Заступник директора з 

правових питань 

Юридичний відділ 

Відділ договорів 

Перший заступник

директора

Заступник директора
Заступник директора з 

комерційних питань
Господарчий 

відділ 

Начальник служби 

організації перевезень
Начальник служби 

транспортної логістики

Відділ

маркетингу

Відділ митно-брокерської 

діяльності

Відділ погодження

умов перевезень

Відділ реалізації 

транспортної логістики

Відділ планування та 

оперативного нормування 

перевезень

Відділ

організації та контролю 

перевезень

Рівень 2.

РЕГІОНАЛЬНІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

Вертикаль інфраструктури і тяги ВИРОБНИЧИЙ БЛОК Вертикаль вантажних перевезень 
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Цільова організаційна структура  

Філії ЦТЛ через рік після утворення АТ УЗ 

33 

Директор Департаменту 

комерційної роботи

ФІлія Центр транспортної 

логістики

Рівень 1. 

АПАРАТ УПРАВЛІНЯ ФІЛІЇ

Регіональне 

представництво Філії 

ЦТЛ

Рівень 2.

РЕГІОНАЛЬНІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

Управління  з продажу послуг 

перевізника

Управління з продажу послуг 

оператора

Планово-економічний 

відділ

Сектор маркетингу

Відділ оперативної 

діяльності

Сектор контролю та 

моніторингу вантажних 

перевезень

Сектор договірної і 

претензійної роботи

Сектор маркетингу

Відділ планування та 

оперативного нормування 

перевезень

Відділ організації та 

контролю перевезень

ЦТЛ

Заступник начальника 

управління з організації 

перевезень

Актово-претензійний відділ

Сектор митно-брокерської 

діяльності

Відділ реалізації 

транспортної логістики

Відділ договорів і тарифів

Заступник начальника 

управління з комерційних 

питань

Відділ погодження умов 

перевезень

Сектор по роботі з 

підприємствами – 

власниками вагонів

Рівень 3.

РАЙОННІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

Адміністративно-

господарський відділ

Юридичний сектор

Представництво Філії 

ЦТЛ у ДН

Бухгалтерія

1 

1 1 
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Цільова організаційна структура  

Філії Укрвантажтранс через рік після утворення АТ УЗ 

34 

Директор Департаменту комерційної 

роботи

Філія ЦРВТ Укрвантажтранс

Рівень 1. 

АПАРАТ УПРАВЛІНЯ ФІЛІЇ

Рівень 2. 

РЕГІОНАЛЬНІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

Головний інженер

Вінницятрансприлад

Виробничо-технічний 

відділ

Коростенська виробнича 

дільниця

Київська виробнича 

дільниця

Перший заступник 

директора філії

Оперативний відділ

Сектор роботи вагового 

господарства

Відділ договірної і 

претензійної роботи

Бухгалтерія

Планово-економічний 

відділ

Сектор охорони праці

МЧ Красний Лиман МЧ Львів МЧ Одеса МЧ Полтава МЧ Жмеринка МЧ Запоріжжя

Сектор маркетингу

Вертикаль інфраструктури і тяги ВИРОБНИЧИЙ БЛОК Вертикаль вантажних перевезень 
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Організаційна структура господарства ремонту вагонів  

через рік після утворення АТ УЗ 

35 

ЗГП 

вантажних 

перевезень

Вертикаль Вантажні перевезення

Відділ заводського ремонту

<<ЦВ

Відділ деповського ремонту

Дочірні підприємства в 

підпорядкуванні дирекціїДирекція з ремонту 

вагонів

Рівень 1. АПАРАТ УПРАВЛІННЯ ФІЛІЇ

Планово-економічний сектор

Рівень 2. СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ФІЛІЇ

Вагоноремонтні 

депо (ВЧДР)

<<ЦВ

14

ДРВ

Бухгалтерія

Існуючий підрозділ або той, що має 

прямі аналоги

Новий підрозділ, в тому числі на базі 

існуючих

Підрозділ змінив своє підпорядкування

Підрозділ розформовується

Підрозділ виключається з даної структури і 

передається в управління до іншої>>X

>> X Структура, до якої відходить підрозділ

<< X Структура, від якої перейшов підрозділ

Адміністративне підпорядкування

Оперативне підпорядкування

Умовні позначення

1 Ключові зміни

ДРВ Дирекція з ремонту вагонів

9 

9 

9 

9 

9 

ВИРОБНИЧИЙ БЛОК Вертикаль вантажних перевезень 
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 УТЛЦ перетворюється на Філію ЦТЛ, як складатиметься з: 

 Управління  з продажу послуг перевізника – продаж послуг перевізника всім операторам вантажних вагонів та 

вантажовідправникам з власним рухомим складом (в т.ч. Управлінню з продажу комплексних послуг, АТ ЦТС Ліски та 

АТ Укррефтранс) 

 Управління  з продажу послуг оператора* – продаж операторських послуг кінцевим клієнтам УЗ та управління 

парком УЗ, який знаходиться на балансі вагонних компаній, а також залученим парком приватних власників 

 Розрахунки за послуги перевізника та послуги оператора будуть виконуватись через Філію ЄРЦ, яка знаходиться під 

контролем ЦФ 

 Реорганізація ЦТЛ проводиться з метою: 

 Розділення відповідальності за продаж послуг перевізника та вагонної складової вантажних перевезень 

 Підвищення якості оцінки ефективності діяльності Управління з продажу послуг оператора шляхом порівняння з іншими 

операторами ринку 

 Підвищення конкуренції та інвестиційної привабливості галузі при збереженні контролю за інфраструктурою зі сторони 

УЗ 

 З ЦМ в Управління  з продажу послуг оператора передається Сектор по роботі з підприємствами-власниками вагонів та 

контейнерів. Функція визначення умов перевезень в контейнерах передається в ЦМ до Сектору організації умов перевезень 

 Управління з продажу послуг перевізника планується виділити зі складу ЦТЛ в окрему структуру вертикалі ЦМ на подальших 

етапах реформування. При цьому з ЦМ до новоствореної структури перейдуть Відділ урегулювання претензій та Відділ по 

роботі з прикордонними переходами та взаємодії з інозалізницями, а з Служби М – Відділ урегулювання претензій 

 Для взаємодії з клієнтами на місцях пропонується створити регіональні представництва ЦТЛ. У зв’язку з цим Відділи 

маркетингу та аналізу вантажних перевезень і Відділи договорів та тарифів поступово передаються зі Служб М до 

регіональних структурних підрозділів ЦТЛ. При цьому частина персоналу Відділів маркетингу та аналізу вантажних перевезень 

залишається в Службах М у вигляді Секторів аналізу вантажних перевезень для підготовки аналітики для розрахунку тарифів 

на вантажні перевезення 

Ключові зміни в структурі вертикалі вантажних перевезень (1/5) 

Перетворення УТЛЦ на Філію ЦТЛ, яка складатиметься з Управління з продажу послуг  

перевізника і Управління  з продажу послуг оператора 
1 

Вертикаль інфраструктури і тяги ВИРОБНИЧИЙ БЛОК Вертикаль вантажних перевезень 

* На подальших етапах реформування АТ «Укрзалізниця», при переході до цільової моделі ринку, та вдосконаленні 

нормативно-правової бази, функції операторів конкурентного сектору транспортних перевезень повинні бути уточнені 
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 Дистанції МЧ пропонується адміністративно підпорядкувати Філії Укрвантажтранс з метою: 

 впровадження єдиних стандартів та координації продажу послуг в межах України; 

 постійного моніторингу прибутковості кожної дистанції МЧ у порівнянні з іншими дистанціями МЧ і своєчасного 

прийняття управлінських рішень; 

 оцінки та встановлення цілей для Укрвантажтранс в порівнянні з іншими учасниками ринку; 

 розповсюдження досвіду передових дистанцій МЧ на інші дистанції МЧ 

 З метою забезпечення дистанцій МЧ необхідними запчастинами та централізації функції впровадження наукових 

розробок до складу Філії Укрвантажтранс включається ДП Вінницятрансприлад 

Ключові зміни в структурі вертикалі вантажних перевезень (2/5) 

Об'єднання ДП Вінницятрансприлад та дистанцій МЧ в Філію Укрвантажтранс 2 

 У поточній організаційній структурі розрахунок інфраструктурної і вагонної складової тарифів виконується в ЦМ 

 У зв'язку з розділенням вертикалей вантажних перевезень та інфраструктури і тяги, а в подальшому і виділення 

окремого тарифу за користування інфраструктурою, пропонується передати відповідальність за формування 

інфраструктурних складових тарифу до департаментів, що відповідають за безпосереднє надання послуг, на 

подальших етапах реформування 

 Існуючі підрозділи ЦФ, що відповідають за підготовку фінансово-аналітичних даних, і в подальшому збережуть функцію 

підготовки даних для департаментів та функцію перевірки правильності формування інфраструктурних складових 

тарифу з фінансової точки зору 

 На подальших етапах реформування департаменти інфраструктурної вертикалі (в рамках процесу короткострокового 

фінансового планування) будуть надавати та захищати пропозиції щодо інфраструктурних складових тарифу. При 

виконанні цієї функції департаменти базуватимуться на даних ЦФ, планових даних та власних аналітичних 

розрахунках. При цьому відповідальність за загальний контроль процесу розрахунку, кінцеве узгодження і захист 

тарифу за користування інфраструктурою пропонується покласти на ЗГП інфраструктури і тяги 

Передача функції розрахунку інфраструктурної складової тарифів до департаментів, що 

безпосередньо надають послуги інфраструктури, на подальших етапах реформування 
3 

Вертикаль інфраструктури і тяги ВИРОБНИЧИЙ БЛОК Вертикаль вантажних перевезень 
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Ключові зміни в структурі вертикалі вантажних перевезень (3/5) 

 Функція ревізії правильності застосування вантажних тарифів і коректності заповнення транспортних документів 

передається до ЦКРУ на подальших етапах реформування. Виконання цієї функції під управлінням ЦКРУ необхідне 

для: 

 Розділення функції виконання і контролю; 

 Підвищення якості контролю внаслідок систематизації ревізійної роботи і регулярної ротації ревізорів; 

 Підвищення кваліфікації ревізорів за рахунок централізованого навчання; 

 Оптимізації штату 

Передача контрольно-ревізійної функції в ЦКРУ на подальших етапах реформування 4 

 Відділ комбінованих перевезень та оперативної діяльності у Службах М відповідає за організацію контейнерних 

перевезень на залізничному транспорті. Цю функцію також виконує  АТ ЦТС Ліски 

 Передача Відділу комбінованих перевезень та оперативної діяльності дозволить уникнути дублювання функцій у  

майбутній організаційній структурі 

Передача Відділу комбінованих перевезень та оперативної діяльності з підпорядкування 

Служби М до АТ ЦТС Ліски 
5 

Вертикаль інфраструктури і тяги ВИРОБНИЧИЙ БЛОК Вертикаль вантажних перевезень 

Передача ВЧДР в управління вагонних компаній, АТ Укррефтранс та АТ ЦТС Ліски  6 

 П'ятнадцять ВЧДР передаються до складу вагонних компаній, АТ Укррефтранс та АТ ЦТС Ліски з метою: 

 Забезпечення дочірніх компаній необхідними виробничими потужностями для ремонту вантажних вагонів на 

балансі 

 Підвищення якості ремонтів, які виконуються на ВЧДР, в результаті впровадження контролю якості зі сторони 

дочірніх компаній 

 Підвищення оперативності виконання ремонтів і зменшення витрат на порожній пробіг вагонів завдяки наявності 

ВЧДР у різних регіонах 

 Підвищення прибутковості роботи ВЧДР за рахунок підвищення ефективності роботи ВЧДР і зниження 

собівартості ремонтів в результаті впровадження кращих практик і технологій ремонтів 

 Забезпечення потужностей ВЧДР під управлінням дочірніх компаній необхідним навантаженням 
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Ключові зміни в структурі вертикалі вантажних перевезень (4/5) 

Передача АТ Укррефтранс і вагонних компаній в управління ЦМ 7 

 В рамках консолідації функції продажу комплексних послуг перевезень вантажів в єдину вертикаль вантажних 

перевезень пропонується передати АТ Укррефтранс в управління ЦМ для об'єднання наступних комерційних функцій: 

 надання комплексних послуг вантажних перевезень; 

 підтвердження/відхилення заявок від вантажовідправників (балансування попиту і виробничих потужностей); 

 управління порожнім пробігом вагонів 

 Об'єднання комерційних функцій під управлінням ЦМ дозволить: 

 уніфікувати процес надання комплексних послуг; 

 дотримуватись єдиних стандартів клієнтського сервісу; 

 реалізовувати єдину маркетингову стратегію 

 Пропонується також передати вагонні компанії в управління ЦМ для: 

 координації взаємодії вагонних компаній і ЦТЛ; 

 реалізації єдиної стратегії розвитку для вертикалі вантажних перевезень 

Вертикаль інфраструктури і тяги ВИРОБНИЧИЙ БЛОК Вертикаль вантажних перевезень 

Створення Планово-економічного сектора в ЦМ 8 

 В апараті ЦМ створюється Планово-економічний сектора для:  

 координації розробки та організації впровадження єдиної стратегії розвитку для вертикалі вантажних 

перевезень; 

 встановлення цільових фінансових і нефінансових показників для дочірніх підприємств і філій в оперативному 

підпорядкуванні ЦМ для реалізації стратегії розвитку; 

 аналізу діяльності дочірніх підприємств і філій в управлінні ЦМ для контролю досягнення цільових фінансових і  

нефінансових показників 
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Виділення  Дирекції з ремонту вагонів (ДРВ) зі складу ЦВ 9 

 З Департаменту вагонного господарства виділяється Дирекція з ремонту вагонів, а сам департамент перетворюється в 

Департамент з експлуатації вагонів 

 Дирекція з ремонту вагонів (ДРВ) відповідає за ремонти рухомого складу і включається до вертикалі 

Вантажних перевезень (підпорядковується безпосередньо ЗГП вантажних перевезень); 

 Департамент експлуатації вагонів (ЦВ) відповідає за експлуатацію вагонного складу (включається до 

вертикалі Інфраструктури та тяги) 

 Розділення ЦВ дозволить: 

 Відокремити інфраструктуру і тягу як монопольний сегмент від конкурентного сегменту вантажних перевезень; 

 Розділити функцію виконання ремонтів і приймання результатів робіт; 

 Створити умови надання рівного доступу до послуг інфраструктури та тяги; 

 Створити умови для підвищення ефективності і комерціалізації ринку ремонтів вантажних вагонів 

 В Дирекції з ремонту вагонів створюються Відділ деповського ремонту та Відділ заводського ремонту, які сформується 

на базі працівників ЦВ, які займаються ремонтами. Основні функції цих відділів: 

 Технічна експертиза в процесі встановлення цільових фінансових і нефінансових показників для вагонних 

компаній, ВЧДР, АТ ЦТС Ліски і АТ Укррефтранс з питань деповських і капітальних ремонтів вагонів; 

 Координація діяльності і методологічна підтримка ВЧДР, вагонних компаній, АТ ЦТС Ліски і АТ Укррефтранс з 

питань деповських і капітальних ремонтів вагонів; 

 Організація і контроль атестації і сертифікації ВЧДР, організація впровадження актуальних розробок, нових 

технологій, технічних засобів по деповських і капітальних ремонтах вагонів і обладнання до них 

 В апараті управління Дирекції створюється планово-економічний сектор і бухгалтерія 

 ДРВ формується на основі 14 ВЧДР 

 Відділ замовлень і збереження вагонного парку залишається в  апараті управління ЦВ, Інспекція зі збереження парку 

вантажних вагонів залишається в Службі В до моменту повного виведення інвентарного парку в вагонні компанії 

 Шість ВЧДЕР залишаються під управлінням ЦВ для ремонтів власного вагонного парку УЗ, який використовується для 

виробничих потреб і для забезпечення експлуатації запасними частинами. ВЧДЕР не повинні надавати послуг ремонту 

третім особам. У майбутньому можливе виведення цієї функції на аутсорсинг 

Вертикаль інфраструктури і тяги ВИРОБНИЧИЙ БЛОК Вертикаль вантажних перевезень 

Ключові зміни в структурі вертикалі вантажних перевезень (5/5) 
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АПАРАТ 

Департамент комерційної роботи (ЦМ) 

 Планування і контроль діяльності та забезпечення координації філій та дочірніх 

підприємств в оперативному підпорядкуванні 

 Розробка та контроль виконання умов перевезень 

 Розрахунок і узгодження тарифів на вантажні перевезення 

 Розробка нормативних документів по правилам формування, застосування та зміни рівня 

тарифів як в межах України, так і за міжнародні вантажні перевезення 

 Розробка та підтримка нормативно-методологічної бази вантажних перевезень 

 Моніторинг вантажних перевезень, прогнозування динаміки вантажних перевезень і 

підготовка інформації для розрахунку тарифів на вантажні перевезення 

 Надання роз'яснень щодо умов перевезення вантажів 

 Координація процесу науково-технічних розробок для вдосконалення існуючого процесу 

перевезень  

 Підготовка та узгодження рішень щодо погодження проектів будівництва і реконструкції 

під'їзних колій, відкриття та закриття роздільних пунктів, ліквідації залізничних транспортних 

об'єктів 

 Підготовка технічних завдань для автоматизації процесу вантажних перевезень і створення 

та впровадження необхідних інформаційних систем в комерційному господарстві, 

реалізація дрібних проектів 

 Розробка плану впровадження нової техніки та результатів дослідно-конструкторських 

робіт у комерційному господарстві 

 Урегулювання претензій 

 Організація і контроль претензійної роботи на залізницях 

 Проведення перевірок з питань виконання умов договорів та розрахунків за перевезення 

вантажів 

 Загальний контроль за роботою прикордонних передавальних станцій і  взаємодія з 

митними органами та супутніми організаціями при необхідності 

Ключові функції структурних підрозділів вертикалі  

вантажних перевезень (1/5) 

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ)  

Служба М 

 Оперативне керування ДН та станціями в 

частині комерційної роботи 

 Претензійна робота  

 Проведення перевірок структурних підрозділів у 

підпорядкуванні з питань виконання умов 

договорів та розрахунків за перевезення 

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 
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ФІЛІЯ 

Управління з продажу послуг перевізника (ЦТЛ) 

 Продаж послуг  перевізника операторам та вантажовідправникам з 

власним рухомим складом; виставлення внутрішніх рахунків 

Управлінню з продажу послуг оператора 

 Організація надання послуг перевізника для вантажних перевезень 

 Прийом і консолідація заявок від операторів і вантажовідправників 

 Підтвердження / відхилення заявок від операторів і вантажовідправників 

(балансування попиту і виробничих потужностей)  

 Координація роботи ЦД, операторів та внутрішніх замовників 

(Управління  з продажу послуг оператора) 

 Організація переадресування вантажів 

 Маркетингові дослідження і прогнозування попиту на послуги 

перевізника 

 Договірна та претензійна робота з клієнтами управління (в т.ч. з 

Управлінням з продажу послуг оператора)  

 Надання пропозицій по рівню тарифів на інфраструктурну складову 

 Організація сервісного обслуговування операторів та внутрішніх 

замовників (Управління  з продажу послуг оператора) 

 Моніторинг вантажних перевезень 

 Розрахунок планових об'ємних показників експлуатаційної роботи і норм 

використання вагонів і аналіз виконання 

 Розробка пропозицій щодо збільшення обсягів перевезень залізничним 

транспортом 

 Розробка та впровадження нових послуг 

Ключові функції структурних підрозділів вертикалі  

вантажних перевезень (2/5) 

ФІЛІЯ 

Управління з продажу послуг оператора (ЦТЛ) 

 Продаж операторских послуг кінцевим клієнтам АТ УЗ  

 Оперування вантажними вагонами, в т.ч. загальне управління порожнім 

пробігом  

 Прийом і консолідація заявок від вантажовідправників  

 Підтвердження / відхилення заявок від вантажовідправників 

(балансування попиту і виробничих потужностей)  

 Формування договірних відносин з власниками рухомого складу 

 Договірна і претензійна робота з кінцевими клієнтами АТ УЗ 

 Надання пропозицій по рівню тарифів на вагонну складову  

 Маркетингові дослідження і прогнозування попиту на послуги оператора 

 Розрахунок об'ємних показників експлуатаційної роботи і норм 

використання вагонів під управлінням ЦТЛ 

 Розробка та актуалізація логістичних схем транспортування основних 

видів вантажів 

 Посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника 

 Оренда вантажних вагонів в цілях здійснення основної діяльності  

 Розробка та впровадження нових послуг 

 Контроль виконання договірних зобов’язань власниками вагонів 

 Організація надання транспортно-експедиційних послуг при перевезенні 

вантажів клієнтів за схемою “від дверей до дверей” 
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ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО 

АТ ЦТС Ліски 

 Оперування вантажними вагонами, в т.ч. загальне управління та 

розрахунки за порожнім пробігом рухомого складу на балансі 

 Продаж послуг контейнерних вантажних перевезень 

 Прийом і консолідація заявок від вантажовідправників  

 Підтвердження / відхилення заявок від вантажовідправників 

(балансування попиту і виробничих потужностей)  

 Деповський і капітальний ремонт контейнерів та рухомого складу 

на балансі  

 Розрахунок та затвердження вагонної складової тарифів на 

вантажні перевезення у контейнерах та рухомому складі на 

балансі 

 Надання транспортно-експедиційних послуг при перевезенні 

експортних, імпортних і транзитних вантажів  

 Організація надання транспортно-експедиційних послуг при 

перевезенні вантажів клієнтів за схемою “від дверей до дверей” 

 Посередницька діяльність митного брокера та митного 

перевізника  

 Організація зберігання вантажів (у тому числі в контейнерах) у 

режимі митноліцензійного складу і складу тимчасового зберігання 

 Договірна і претензійна робота  

 Маркетингові дослідження і прогнозування попиту на послуги 

контейнерних перевезень 

 Прогноз об'ємних показників експлуатаційної роботи і норм 

використання вагонів та аналіз виконання 

 Розробка нових послуг 

 Надання послуг оренди універсальних платформ оператору ЦТЛ 

 Забезпечення фінансової гарантії при транзитних перевезеннях 

підакцизних вантажів 

Ключові функції структурних підрозділів вертикалі  

вантажних перевезень (3/5) 

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО  

АТ Укррефтранс 

 Оперування вантажними вагонами, в т.ч. загальне 

управління порожнім пробігом (вагони-рефрижератори)  

 Продаж послуг вантажних перевезень в вагонах-

рефрижераторах 

 Прийом і консолідація заявок від вантажовідправників  

 Підтвердження / відхилення заявок від вантажовідправників 

(балансування попиту і виробничих потужностей)  

 Організація перевезення вантажів по території країн СНД, 

Прибалтики і Західної Європи 

 Деповський і капітальний ремонт рухомого складу на 

балансі 

 Маркетингові дослідження і прогнозування попиту послуг 

перевезень у вагонах-рефрижераторах 

 Розрахунок та затвердження вагонної складової тарифів на 

вантажні перевезення у вагонах-рефрижераторах 

 Надання транспортно-експедиційних послуг при 

перевезенні експортних, імпортних і транзитних вантажів  

 Посередницька діяльність митного брокера та митного 

перевізника  

 Договірна і претензійна робота  

 Прогноз об'ємних показників експлуатаційної роботи і норм 

використання вагонів та аналіз виконання  

 Розробка нових послуг 

 Надання послуг оренди універсальних критих вагонів 

оператору ЦТЛ 

 Організація надання транспортно-експедиційних послуг при 

перевезенні вантажів клієнтів за схемою “від дверей до 

дверей” 
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ФІЛІЯ 

Укрвантажтранс 

 Впровадження єдиних стандартів та координація продажу 

послуг в межах України (навантажувально-розвантажувальні 

роботи та послуги зберігання вантажів, переробка вантажів в 

місцях загального користування, обслуговування дрібних 

відправлень) 

 Організація надання транспортно-експедиційних послуг при 

перевезенні вантажів клієнтів за схемою “від дверей до 

дверей” 

 Організація роботи вагового господарства 

 Маркетингові дослідження та оцінка попиту на послуги і 

продукцію Філії Укрвантажтранс 

 Розробка нових видів послуг і продукції 

 Координація робіт по вдосконаленню технологій вантажних 

робіт 

 Контроль якості надання послуг і атестація структурних 

підрозділів у підпорядкуванні 

 Виготовлення та реалізація запірно-пломбувальних 

пристроїв, закруток канатних, пломбувальних лещат, пломб  

та  пломбувального  дроту,  елементів електричних рейкових 

кіл  залізниць та вантажно-розвантажувальних машин 

 Договірна і претензійна робота 

Ключові функції структурних підрозділів вертикалі  

вантажних перевезень (4/5) 

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО 

АТ Укрзовніштранс 

 Підготовка транспортних умов контрактів 

 Організація міжнародних перевезень вантажів 

 Захист інтересів замовника під час навантаження і отримання 

вантажів при міжнародних перевезеннях 

 Митне оформлення та інформаційний супровід під час перевезень 

залізничним, морським і автомобільним транспортом 

 

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО 

ТОВ Молдромукртранс 

 Організація міжнародних (Молдова) перевезень вантажів 

залізничним, автомобільним і іншими видами транспорту та 

надання комплексу супутніх послуг, в т.ч. страхування вантажів 

 

ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА 

Південна вагонна компанія, Центральна вагонна 

компанія, Західна вагонна компанія 

 Надання послуг оренди рухомого складу оператору ЦТЛ 

 Здійснення деповських і капітальних ремонтів рухомого складу, 

який знаходиться на балансі  

 Виготовлення рухомого складу  

 Розробка нових моделей рухомого складу  

 Надання послуг деповських і капітальних ремонтів третім особам  
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ФІЛІЯ 

Дирекція з ремонту вагонів (ДРВ) 

 Організація надання послуг деповського ремонту  

 Маркетингові дослідження і прогнозування попиту на 

деповські ремонти вагонів 

 Договірна та претензійна робота з замовниками 

деповських ремонтів 

 Розділення об'ємів виконання деповських ремонтів по 

вагоноремонтним депо (ВЧДР) 

 Встановлення цільових фінансових і  нефінансових 

показників для ВЧДР і контроль досягнення 

 Сприяння забезпеченню  потреб вагоноремонтних 

структур матеріально-технічними ресурсами 

необхідної якості 

 Координація діяльності і методологічна підтримка 

ВЧДР, вагонних компаній, АТ ЦТС Ліски і АТ 

Укррефтранс з питань ремонтів вагонів 

 Організації впровадження актуальних розробок, нових 

технологій, технічних засобів для деповських і 

капітальних ремонтів вагонів і обладнання до них 

 Технічна експертиза в процесі встановлення цільових 

фінансових і нефінансових показників для вагонних 

компаній, ВЧДР, АТ ЦТС Ліски і АТ Укррефтранс з 

питань деповських і капітальних ремонтів вагонів; 

Вертикаль інфраструктури і тяги ВИРОБНИЧИЙ БЛОК Вертикаль вантажних перевезень 

Ключові функції структурних підрозділів вертикалі  

вантажних перевезень (5/5) 

 Координація діяльності і методологічна підтримка 

ВЧДР, вагонних компаній, АТ ЦТС Ліски і АТ 

Укррефтранс з питань деповських і капітальних 

ремонтів вагонів; 

 Організація і контроль атестації і сертифікації ВЧДР, 

організація впровадження актуальних розробок, нових 

технологій, технічних засобів по деповських і 

капітальних ремонтах вагонів і обладнання до них 



4.1.2. Вертикаль 

пасажирських 

перевезень 

Департамент пасажирських 

перевезень далекого сполучення 
50 

Інспекція обслуговування пасажирів 

на вокзалах і в поїздах 
53 

Департамент приміських 

пасажирських перевезень 
56 
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Поточна структура вертикалі пасажирських перевезень 

47 

Генеральний директор

Рівень 1.

АПАРАТ УПРАВЛІННЯ

Начальник залізниці

Рівень 3. 

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

Заступник начальника 

залізниці

Служба Л Служба НРП

Заступник 

Генерального 

директора

Головне пасажирське 

управління 

Головне управління 

приміських пасажирських 

перевезень 

Інспекция з контролю 

обслуговування пасажирів 

на вокзалах і в поїздах 

Головне управління 

будівельно – монтажних 

робіт і цивільних споруд 

Головне управління 

медичних закладів 

ЦЛ ЦРП ЦІК

ЦУВС ЦБМЕС

Філії та дочірні 

підприємства

Оборотне депо

Дільниця експлуатації

Пасажирські вагонні 

дільниці

Пасажирські вагонні 

експлуатаційні депо

Основне 

моторвагонне депо

РПЧ Коростень

Залізнична швидкісна 

компанія 

УЗШК

Позакласні вокзали і 

вокзали першого 

класу

РПЧ РПД
ЛВЧД-9 Бахмач (базове)

ЛВЧД-6 Синельникове

ЛВЧД-12 Каховка

ЛВЧД-10 Гребінка

Рівень 2.

ЗАЛІЗНИЦІ

Існуючий підрозділ або той, що має 

прямі аналоги

Новий підрозділ, в тому числі на базі 

існуючих

Підрозділ змінив своє підпорядкування

Підрозділ розформовується

Підрозділ виключається з даної структури і 

передається в управління до іншої>>X

>> X Структура, до якої відходить підрозділ

<< X Структура, від якої перейшов підрозділ

Адміністративне підпорядкування

Оперативне підпорядкування

Умовні позначення

1 Ключові зміни
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Ключові зміни для побудови цільової вертикалі 

пасажирських перевезень 

1 

2 

3 

4 

Ефект від впровадження Ключові зміни  

Розділення функцій ремонту і експлуатації 

вагонного рухомого складу 

Централізація утримання вокзальної 

інфраструктури в ЦБМЕС 

Передача КЕВРЗ в оперативне 

управління ЦРП і підпорядкування йому 

РПЧ Коростень 

Створення регіональних дирекцій 

приміських перевезень (ДППП) 

На подальших етапах реформування - 

створення окремої дирекції перевезень 

далекого сполучення 

► Створення умов для надання рівного доступу до 

послуг вокзальної інфраструктури 

► Більша прозорість в обґрунтуванні собівартості послуг 

вокзальної інфраструктури 

► Забезпечення формування єдиної стратегії розвитку 

вокзальної інфраструктури 

 

► Розділення відповідальності за ремонти 

моторвагонного рухомого складу (МВРС) для 

приміських перевезень та інших видів перевезень і 

надасть більшу прозорість в плануванні і контролі 

собівартості ремонтів МВРС. 

► Налагодження прозорого механізму компенсації 

збитків на пасажирські перевезення за рахунок 

місцевих бюджетів 

► Чітке розділення відповідальності за ефективність 

організації приміських перевезень за регіональним 

принципом 

► Чітке розділення відповідальності за ремонти і 

експлуатацію вагонів, функцій виконання капітальних 

ремонтів і приймання ремонтів 

► Створення умов для лібералізації ринку ремонтів 

пасажирських вагонів 

48 
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Голова правління

Рівень 1.

АПАРАТ УПРАВЛІННЯ

Директор 

регіональної філії 

(Залізниці)

Рівень 3. 

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

Заступник директора 

регіональної філії

Служба Л

ЗГП пасажирських 

перевезень

Департамент пасажирських 

перевезень
Департамент приміських 

пасажирських перевезень

Інспекція з контролю 

обслуговування пасажирів 

на вокзалах і в поїздах 
ЦЛ ЦРП ЦІК

Філії та дочірні підприємства

Правління

Залізнична швидкісна 

компанія 

ПрАТ «Київський ЕВРЗ» 
Дирекція з кап. ремонту 

пасажирських вагонів

Пасажирські вагонні 

дільниці

Пасажирські вагонні 

експлуатаційні депо

ЛВЧД-9 Бахмач (базове)

ЛВЧД-6 Синельникове

ЛВЧД-12 Каховка

ЛВЧД-10 Гребінка

РПЧ Коростень

КЕВРЗ

УЗШК

ДКРПВ

Дирекції приміських 

пасажирських перевезень

Оборотне депо

Дільниця експлуатації

Основне 

моторвагонне депо
РПЧ

РПД

ДППП

Рівень 2.

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ)

Цільова структура вертикалі пасажирських перевезень через 

рік після утворення АТ УЗ 

Існуючий підрозділ або той, що має 

прямі аналоги

Новий підрозділ, в тому числі на базі 

існуючих

Підрозділ змінив своє підпорядкування

Підрозділ розформовується

Підрозділ виключається з даної структури і 

передається в управління до іншої>>X

>> X Структура, до якої відходить підрозділ

<< X Структура, від якої перейшов підрозділ

Адміністративне підпорядкування

Оперативне підпорядкування

Умовні позначення

1 Ключові зміни

Вертикаль інфраструктури і тяги ВИРОБНИЧИЙ БЛОК Вертикаль пасажирських перевезень 
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ЗГП пасажирських 

перевезень

Департамент пасажирських 

перевезень

Відділ організації перевезень 

пасажирів

Рівень 1. АПАРАТ УПРАВЛІННЯ 

Cлужба Л

Відділ обслуговування 

пасажирів в поїздах

Заступник директора 

регіональної філії 

(Залізниці)

Дирекція з капітального 

ремонту пасажирських вагонів 

(ДКРПВ)

Оперативно-технологічне 

управління (ОТУ)

Сектор розвитку інформаційних 

технологій та забезпечення

Управління пасажирського 

вагонного господарства 

(УПВГ)

Планово-економічний відділ
Управління нормативно-

технологічного забезпечення 

інформаційних технологій 

пасажирських перевезень (УНТЗ)
Відділ нормативно-

правового регулювання і 

тарифів

Управління обслуговування 

пасажирів на вокзалах та в 

поїздах (УОПВП)

Технічний відділ

Інформаційно-розпорядчий 

сектор

Сектор маркетингових 

досліджень

Фінансово-економічний 

відділ
Технічний відділ

Відділ організації роботи на 

вокзалах

Рівень 3 СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

Сектор маркетингових 

досліджень
<<ОТУ

Залізнична швидкісна 

компанія (УЗШК)

ЛВЧД-9 Бахмач (базове)

ЛВЧД-6 Синельникове

ЛВЧД-12 Каховка

ЛВЧД-10 Гребінка

<<УНТЗ

<<УНТЗ

Сектор технологічного 

контролю

Сектор із забезп. харчування 

пасажирів на вокзалах і в 

поїздах

<<Служба Л

ЦЛ

Філії та дочірні підприємства в 

підпорядкуванні ЦЛ

Рівень 2. РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ)

Сектор нормативного 

забезпечення обслуговування 

сервісних послуг на вокзалах

Сектор нормативного 

забезпечення обслуговування 

пасажирів в поїздах

Головний інженер
Перший заступник 

начальника департаменту

Відділ технічного регулювання, 

ліцензування, метрології 

ремонту та експлуатації 

пасажирських вагонів (ВТРЛМ)
<<УПВГ

Сектор експлуатації та контролю 

якості ремонту пасажирських 

вагонів >>ВТРЛМ

<<УОПВП

<<УОПВП

Оперативно-розпорядчий 

відділ

Відділ супроводу нормативно-

довідкової інформації

Аналітичний відділ

Відділ обслуговування 

замовлень

Відділ ремонту та експлуатації 

пасажирських вагонів

Пральні комплекси 

і контори з 

обслуговування 

пасажирів (КОП)

Пасажирські 

вагонні дільниці 

(ЛВЧ)

22 9
Пасажирські вагонні 

експлуатаційні депо 

(ЛВЧДЕ)

14
ЛВЧДР (Бахмач 

(базове), Синельникове, 

Каховка, Гребінка)

4
Позакласні 

вокзали і вокзали 

першого класу
>>ЦБМЕС

126

>>ДКРПВ

ЛВЧД-9 Бахмач

Утримання

Заступник начальника 

департаменту

Існуючий підрозділ або той, що має 

прямі аналоги

Новий підрозділ, в тому числі на базі 

існуючих

Підрозділ змінив своє підпорядкування

Підрозділ розформовується

Підрозділ виключається з даної структури і 

передається в управління до іншої>>X

>> X Структура, до якої відходить підрозділ

<< X Структура, від якої перейшов підрозділ

Адміністративне підпорядкування

Оперативне підпорядкування

Умовні позначення

1 Ключові зміни

6 Кількість підрозділів

2 

1 

1 

1 
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Розділення функцій ремонту і експлуатації вагонного рухомого складу 1 
 Розділення функцій ремонту і експлуатації вагонного рухомого складу шляхом виділення функції капітального 

ремонту в дирекцію з капітального ремонту пасажирських вагонів. При цьому всі ремонти будуть плануватись у 

центральному апараті, а виконанням капітальних ремонтів буде займатись дирекція. На другому етапі планується 

перетворити дирекцію з капітального ремонту пасажирських вагонів в залежне АТ «Укрпасремсервіс». 

 Це призведе до чіткого розділення відповідальності за ремонти і експлуатацію вагонів, а також до розділення функцій 

виконання капітальних ремонтів і приймання ремонтів, перевірки справності вагонів. 

 На подальших етапах відділення функції ремонтів в окреме АТ «Укрпасремсервіс» дозволить лібералізувати ринок 

ремонтів пасажирських вагонів і порівнювати його результати з іншими учасниками ринку, що має підвищити 

ефективність його діяльності. 

Централізація утримання вокзальної інфраструктури в ЦБМЕС 2 
 Передача функцій експлуатації та поточного ремонту всіх вокзалів і зупиночних пунктів до служб БМЕС. Вертикалі ЦЛ 

і ЦРП будуть орендувати об'єкти і площі для забезпечення обслуговування пасажирів. На подальших етапах можливе 

об'єднання вокзалів під управління окремої дирекції,  яка буде безпосередньо підпорядковуватись Заступнику Голови 

Правління з інфраструктури і тяги. 

 Це дозволить створити умови для надання рівного доступу до послуг вокзальної інфраструктури для всіх операторів 

на ринку пасажирських перевезень. Також, це надасть більшу прозорість для органів влади і операторів в процесі 

обґрунтуванні собівартості послуг вокзальної інфраструктури. 

 Централізація управління вокзальною інфраструктурою дозволить сформувати єдину стратегію розвитку вокзальної 

інфраструктури, а також проконтролювати виконання цієї стратегії у майбутньому. 

ВИРОБНИЧИЙ БЛОК Вертикаль пасажирських перевезень ЦЛ 

На подальших етапах реформування:  

Створення Дирекції (філії) пасажирських перевезень далекого сполучення 3 

 Затверджена цільова модель ринку залізничних перевезень, на останньому етапі реформування, передбачає 

створення окремої Дирекції (а в подальшому – окремого АТ) пасажирських перевезень далекого сполучення, що може 

бути утвореним на базі департаменту ЦЛ.  

 Це перетворення створить передумови для утворення конкурентного ринку пасажирських перевезень, та, як наслідок 

- скорочення обсягів крос-субсидування послуг пасажирських перевезень іншими доходами оператора інфраструктури 

та тяги. 
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АПАРАТ 

Департамент пасажирських перевезень (ЦЛ) 

 Організація, координация і управління процессом пасажирських 

перевезень у далекому та міжнародному сполученні, наданням 

якісних послуг на вокзалах і в поїздах, участь у розробці графіків 

руху 

 Координация і управління процесами експлуатації пасажирського 

вагонного парку та планування ремонтів пасажирських вагонів 

 Створення в майбутньому умов для організації надання 

перевізникам пасажирів послуг об’єктів інфраструктури 

залізничного транспорту загального користування (пасажирські 

вокзали та приміщення, квиткові каси та ін.), що належать АТ 

«Укрзалізниця» 

 Формування і забезпечення єдиної технічної політики в галузі 

пасажирських перевезень, надання послуг пасажирам, 

оновлення рухомого складу 

 Розвиток інфраструктури пасажирського комплексу 

 Вдосконалення тарифної політики, здійснення економічного 

аналізу, розробка заходів з підвищення ефективності діяльності, 

удосконалення структури управління пасажирським 

господарством 

Ключові функції Департаменту пасажирських перевезень 

далекого сполучення та підпорядкованих структур 

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ) 

Пасажирська служба (Л) 

 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 класів, ДН та 

станціями в частині надання послуг пасажирам 

 Експлуатація пасажирського вагонного парку, організація 

екіпірування, технічного обслуговування і деповського ремонту. 

Планування і замовлення деповських та капітальних ремонтів 

пасажирських вагонів у ДКРПВ 

 Розвиток інфраструктури пасажирського комплексу в регіоні 

залізниці 

 

ФІЛІЇ 

Дирекція з капітального ремонту пасажирських 

вагонів (ДКРПВ) 

 Деповський та капітальний ремонт пасажирських вагонів 

 

Залізнична швидкісна компанія (УЗШК) 

 Організація швидкісних пасажирських залізничних перевезень 

 Надання послуг у швидкісних поїздах 

 Екіпірування, ремонт, технічне обслуговування та експлуатація 

швидкісного рухомого складу 

 Інформаційна та рекламно-видавницька діяльність 

 Надання інформаційних, маркетингових, сервісних и інших 

послуг 

 

ВИРОБНИЧИЙ БЛОК Вертикаль пасажирських перевезень ЦЛ 
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Головний інспектор 

інспекції ЦІКГ

Ревізор по контролю 

доходів

Рівень 1. АПАРАТ УПРАВЛІННЯ 

ЗГП пасажирських 

перевезень

Інспекція з контролю 

обслуговування пасажирів на 

вокзалах і в поїздах 

Філії та дочірні підприємства в 

підпорядкуванні ЦІК

Рівень 3

Структурні підрозділи 

На даному рівні відсутні структурні 

підрозділи

На даному рівні відсутні структурні 

підрозділи

Рівень 2.

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ)

Старші ревізори по 

контролю доходів

Заступник начальника 

інспекції

ЦІК

Існуючий підрозділ або той, що має 

прямі аналоги

Новий підрозділ, в тому числі на базі 

існуючих

Підрозділ змінив своє підпорядкування

Підрозділ розформовується

Підрозділ виключається з даної структури і 

передається в управління до іншої>>X

>> X Структура, до якої відходить підрозділ

<< X Структура, від якої перейшов підрозділ

Адміністративне підпорядкування

Оперативне підпорядкування

Умовні позначення

1 Ключові зміни

ВИРОБНИЧИЙ БЛОК Вертикаль пасажирських перевезень ЦІК 
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Концентрація на контролі якості обслуговування на подальших етапах реформування 1 

 На першому етапі реформування не передбачені зміни структури і функціоналу інспекції з контролю 

обслуговування пасажирів. 

 На подальших етапах реформування передбачається, що інспекція з контролю обслуговування пасажирів 

має концентруватись на контролі якості послуг (систем якості) що надаються пасажирам в поїздах усіма 

операторами пасажирських перевезень, що будуть присутні на українському ринку, а також послуг, що 

надаються пасажирам на вокзалах. 

 При цьому функції контролю продажу квитків і контролю доходів залишаться в Інспекції, для здійснення 

контролю компаній з перевезення пасажирів в далекому і приміському сполученнях, що будуть утворені за 

участю АТ УЗ. 

ВИРОБНИЧИЙ БЛОК Вертикаль пасажирських перевезень ЦІК 
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АПАРАТ 

Інспекція з контролю обслуговування пасажирів на 

вокзалах і в поїздах (ЦІК) 

 Контроль за дотриманням вимог Статуту залізниць України 

 Контроль за дотриманням Правил перевезення пасажирів, 

багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом 

України 

 Контроль за дотриманням угод про залізничні міжнародні 

сполучення, інші нормативних документів, що визначають 

порядок і умови перевезень, користування засобами 

залізничного транспорту 

 Проведення перевірок технологічних процесів роботи 

підприємств залізничного транспорту та його дотримання в 

частині забезпечення якісного обслуговування пасажирів 

 Виявлення викривлень в оформленні проїзних документів, 

неправильне користування безплатними проїзними 

документами, порушення службових обов'язків працівниками 

поїзних бригад, вокзалів тощо 

 Вживання необхідних заходів щодо усунення і попередження 

виявлених порушень 

 

Ключові функції Інспекції з контролю обслуговування пасажирів 
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Цільова структура вертикалі приміських пасажирських перевезень 

(ЦРП) через рік після утворення АТ УЗ 
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ЗГП пасажирських 

перевезень

Департамент приміських 

пасажирських перевезень
Рівень 1. АПАРАТ УПРАВЛІННЯ

Служба НРП

Технічний сектор

Заступник директора 

регіональної філії 

(Залізниці)

ПрАТ «Київський ЕВРЗ» 

(КЕВРЗ)

Відділ ремонту та 

модернізації рухомого складу

Відділ експлуатації, 

енергозбереження, 

нормування та використання 

ПЕР на тягу рухомого складу

Планово-економічний відділ

Відділ з організації роботи 

бригад та обслуговування 

пасажирів

Фінансово-економічний 

відділ

Відділ ремонту, експлуатації та 

нормування ПЕР на тягу 

рухомого складу

Сектор тарифів, умов перевезень 

та роботи з місцевими органами 

виконавчої влади

Рівень 3 СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

Управління з експлуатації 

рухомого складу (УЕРС)

<<УНТР

Група з опрацювання 

проїздних документів у 

приміському сполученні

<<УЕРС

<<УЕРС

<<ЦТ

ЦРП

Філії та дочірні підприємства в підпорядкуванні 

ЦРП

>>ДППП

>>ДППП

>>ДППП

>>ДППП

Рівень 2. РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ)

Технічний відділ
Управління нової техніки та 

ремонту рухомого складу 

(УНТР)

Відділ тарифів, умов перевезень 

та координації роботи з 

місцевими адміністраціями
<<УНТР

Головний інженер
Перший заступник 

начальника департаменту

>>ДППП>>ДППП

Оборотне депо 

(РПД)
8

РПЧ Коростень

>>КЕВРЗ
>>ДППП

Основне 

моторвагонне депо 

(РПЧ)
>>ДППП

20 Дільниця 

експлуатації
4

>>ДППП

Оборотне депо 

(РПД)
8

Основне 

моторвагонне депо 

(РПЧ)

20

Дільниця 

експлуатації
4

<<Служба НРП

<<Служба НРП

<<Служба НРП

РПЧ Коростень

Дирекція приміських 

пасажирських 

перевезень (ДППП)

≥6

Центр регіональних 

пасажирських 

перевезень (Півд.-Зах.)

>>ДППП>>ЦБМЕС

Заступник начальника 

департаменту

<<Служба НРП

Утримання

<<Служба НРП

Існуючий підрозділ або той, що має 

прямі аналоги

Новий підрозділ, в тому числі на базі 

існуючих

Підрозділ змінив своє підпорядкування

Підрозділ розформовується

Підрозділ виключається з даної структури і 

передається в управління до іншої>>X

>> X Структура, до якої відходить підрозділ

<< X Структура, від якої перейшов підрозділ

Адміністративне підпорядкування

Оперативне підпорядкування

Умовні позначення

1 Ключові зміни

1 

1 1 1 1 

1 

2 

2 

3 
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Ключові зміни у структурі вертикалі приміських пасажирських 

перевезень 
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Передача КЕВРЗ в оперативне управління ЦРП і підпорядкування йому РПЧ Коростень 2 

 Це дозволить провести чітке розділення відповідальності за ремонти рухомого складу для приміських і інших 

видів перевезень, спланувати і контролювати собівартість ремонтів МВРС. 

 Передача РПЧ Коростень до складу КЕВРЗ дозволить підвищити якість сервісу ремонтів МВРС і інвестиційну 

привабливість КЕВРЗ 

Створення Регіональних дирекцій приміських пасажирських перевезень (ДППП) 1 

 Створення 6-11 Регіональних дирекцій приміських пасажирських перевезень (ДППП) на базі служб НРП, 

пасажирських відділів ДНЛ і контингенту працівників що залучені та майна (РПЧ, РПД, дільниці та ін.) що 

використовується для організації перевезень та обслуговування пасажирів у приміському сполученні, для його 

виділення (передачі до уставних фондів) на подальших етапах реформування в окремі АТ із залученням до їх 

управління і фінансування місцевих органів влади. 

 Це забезпечить налагодження прозорого механізму компенсації збитків на приміські перевезення за рахунок 

місцевих бюджетів і чітке розділення відповідальності за ефективність організації приміських перевезень за 

регіональним принципом. 

Централізація утримання вокзальної інфраструктури в ЦБМЕС 3 

 Передача функцій експлуатації та поточного ремонту всіх вокзалів і зупиночних пунктів до служб БМЕС. 

Вертикалі ЦЛ і ЦРП будуть орендувати об'єкти і площі для забезпечення обслуговування пасажирів. На 

подальших етапах можливе об'єднання вокзалів під управління окремої дирекції, яка буде безпосередньо 

підпорядковуватись Заступнику Голови Правління з інфраструктури і тяги. 

 Це дозволить створити умови для надання рівного доступу до послуг вокзальної інфраструктури для всіх 

операторів на ринку пасажирських перевезень. Також, це надасть більшу прозорість для органів влади і 

операторів в процесі обґрунтуванні собівартості послуг вокзальної інфраструктури. 

ВИРОБНИЧИЙ БЛОК Вертикаль пасажирських перевезень ЦРП 
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АПАРАТ 

Департамент приміських пасажирських перевезень 

(ЦРП) 

 Організація, координация і управління процессом приміських 

пасажирських перевезень, надання якісних послуг на вокзалах і в 

приміських поїздах, участь у розробці графіків руху з ЦД 

 Взаємодія з центральними та обласними (місцевими) органами 

влади, міністерствами і відомствами з питань погодження та 

затвердження відповідних нормативних документів, узгодження 

соціального замовлення і тарифів, укладання договорів на 

перевезення пасажирів та відшкодування збитків від 

перевезення пасажирів у приміському сполученні в т.ч. шляхом 

утворення спільних підприємств (перевізників) з органами 

місцевої влади 

 Організація надання перевізникам пасажирів послуг 

інфраструктури залізничного транспорту загального 

користування (РПЧ, РПД, дільниці та ін.), що належить  АТ 

«Укрзалізниця» 

 Організація ефективного використання, утримання та ремонту 

МВРС, планування і координація замовлення капітальних 

ремонтів у КЕВРЗ, контроль якості ремонту та технічного 

обслуговування 

 Формування і забезпечення єдиної технічної політики в галузі 

приміських перевезень, розробка та впровадження заходів по 

економії ПЕР 

 Розвиток інфраструктури приміських пасажирських перевезень 

 Вдосконалення тарифної політики, здійснення економічного 

аналізу, розробка заходів з підвищення ефективності діяльності, 

удосконалення структури управління приміським пасажирським 

господарством 

 

Ключові функції Департаменту приміських пасажирських 

перевезень та підпорядкованих структур 

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ) 

Служба приміських пасажирських перевезень (НРП) 

 На базі існуючих служб НРП утворюються регіональні дирекції 

приміських пасажирських перевезень (ДППП). 

 

ФІЛІЇ 

Дирекції приміських пасажирських перевезень (ДППП) 

 Забезпечення приміських пасажирських перевезень, надання якісних 

послуг на вокзалах і в приміських поїздах, участь у розробці графіків 

руху із службами Д залізниць 

 Взаємодія з обласними (місцевими) органами влади з питань 

узгодження соціального замовлення і тарифів, укладання договорів 

на перевезення пасажирів та відшкодування збитків від перевезення 

у приміському сполученні в т.ч. шляхом утворення спільних 

підприємств (перевізників) з органами місцевої влади 

 Надання перевізникам пасажирів послуг інфраструктури залізничного 

транспорту загального користування (РПЧ, РПД, дільниці та ін.), 

надання в оренду МВРС і забезпечення приміських перевезень 

необхідним контингентом 

 Експлуатація та поточні ремонти МВРС 

 

ДОЧІРНІ АТ 

Київський електровагоноремонтний завод (КЕВРЗ) 

 Виготовлення запчастин для електропоїздів; 

 Проведення капітального ремонту електропоїздів, дизельпоїздів 

рейкових автобусів. 

 Проведення ремонту вузлiв та агрегатiв електропоїздів, 

дизельпоїздів, рейкових автобусів. 

 Ремонт дизелів, електродвигунiв i колiсних пар для рухомого складу. 

Вертикаль пасажирських перевезень ВИРОБНИЧИЙ БЛОК ЦРП 



4.1.3. Вертикаль 

інфраструктури та тяги 

Департамент управління рухом 63 

Департамент локомотивного 

господарства 
70 

Департамент безпеки руху 74 

Департамент експлуатації вагонів 77 

Департамент будівельно-монтажних 

робіт та цивільних споруд 
82 

Управління воєнізованої охорони 87 

Департамент колії та споруд 90 

Департамент автоматики, 

телемеханіки та зв'язку  
95 

Департамент електрифікації та 

електропостачання 
101 
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Поточна структура вертикалі інфраструктури і тяги 

Основні характеристики існуючої структури управління 

 Підпорядкування управлінь блоку інфраструктури і тяги різним заступникам Генерального директора 

 Служби на дорогах підпорядковуються Центральному апарату не адміністративно, а лише оперативно 

 Об’єднання в одному управлінні різних функцій, що потребують окремої спеціалізації 

60 

Генеральний директор

Начальник залізниці

Рівень 1.

АПАРАТ УПРАВЛІННЯ

ЦШ

Служба Ш

Філії та дочірні 

підприємства

ЦЕЦД

ЦП

Служба Е

Перший заступник 

генерального 

директора

Перший заступник 

генерального 

директора

ЦТ

Заступник 

генерального 

директора

Заступник 

генерального 

директора

ЦБМЕС

Служба Д Служба П

Служба РБ Служба В Служба Т

ПрАТ РЗ 

локомотивів

ДП "УПП ДАЗТ України"

ДП УДЦЗРП 

"Укррефтранс"

ДП РЗ вагонів

Служба БМЕС

ДП "УЦМКР"

ЦВ

ЦП

ЦП

ЦТЦВ

Служба НО

4

ДП „ПКТБ РС ДАЗТ 

України”
ЦВ

ПрАТ Заводи ЗБШ

ЦП

2

Кар’єроуправління

Новомосковський 

шпалопросочувальний 

завод

18

НКТБ ЦП

ЦП

ЦП

ЦП

ЦРБ ДП „ЦСЗ” 

3

ЦВ

Рівень 2. ЗАЛІЗНИЦІ

ЦУО

ЦШ

Вертикаль інфраструктури і тяги ВИРОБНИЧИЙ БЛОК 
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Ключові зміни для побудови цільової вертикалі Інфраструктури і тяги 

Концентрація функцій надання послуг 

інфраструктури і тяги в рамках однієї 

вертикалі 

Розділення функцій експлуатації, 

діагностики та ремонту колії, вагонів і 

локомотивів, споруд, машин та 

обладнання 

Поступова оптимізація і централізація 

управління рухом поїздів в Головному 

центрі управління рухом 

Виділення непрофільних активів і видів 

діяльності з вертикалі інфраструктури і 

тяги 

► Відокремлення інфраструктури і тяги як монопольного 
сегмента від конкурентних сегментів вантажних і 
пасажирських перевезень 

► Створення умов для надання рівного доступу до послуг 
інфраструктури і тяги 

► Розділення відповідальності за виконання експлуатації 
та ремонтів і формування їх собівартості 

► Розділення функцій виконання ремонтів і приймання 
результатів робіт 

► Створення умов для підвищення ефективності і 
подальшої комерціалізації окремих видів послуг 

► Оптимізація вагонопотоків на основних напрямках і 
підвищення пропускної спроможності залізничної мережі 

► Підвищення ефективності управління рухом шляхом 
оптимізації кількості роздільних пунктів та поїзних 
диспетчерських дільниць 

► Концентрація керівництва на підвищенні ефективності і 
розвитку профільних послуг інфраструктури і тяги 

► Створення умов для більшої прозорості для державних 
органів і операторів в обґрунтуванні собівартості послуг 
інфраструктури і тяги 

Передача функції з нормування ПЕР до 

ЦТех. Передача функції з незалежного 

контролю використання ПЕР до ЦКРУ 

► Підвищення ефективності використання ПЕР за рахунок 
незалежного контролю, що дозволить знизити витрати 
за рахунок дотримання нормативів і зменшення 
нецільового використання ПЕР 

61 

Ефект від впровадження Ключові зміни  

1 

2 

3 

4 

5 
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Цільова структура вертикалі інфраструктури і тяги через рік 

після утворення АТ УЗ 

Директор регіональної філії 

(Залізниці)

Рівень 1.

АПАРАТ УПРАВЛІННЯ

ЦШ

Служба Ш

Філії та дочірні 

підприємства

ЦЕ ЦД

ЦП

ЦУО

Служба Е

ЦРБ

Перший ЗГП з 

інфраструктури та 

тяги

ЦВ

ЦТ

ЦБМЕС

Служба Д Служба П

Служба РБ Служба В Служба Т Служба БМЕС

Філія „Центральна 

станція зв’язку”

Центр діагностики 

пристроїв тягового 

електропостачання 

“Енерготрансдіагностика”

Правління

Наглядова рада

Регіональні 

підрозділи ЦСЗ

Філія „Дирекція з 

енергозбуту 

„Трансенергозбут”

Регіональні 

підрозділи Філії 

„Трансенергозбут”

УПП УЗ

ПрАТ РЗ локомотивів 3 ПрАТ Заводи ЗБШ 2

Кар’єроуправління

Шпалопросочувальні 

заводи

18

Центр діагностики 

залізничної колії

Старокостянтинівський 

завод ЗБШ

2

Дирекція з ремонту та 

експлуатації машин

Центри механізації 

колійних робіт
Колійні ремонтно-

механІчні заводи

ЛВЧД Тернопіль, КДМ 

Самбір

Регіональні відділення 

Дирекції з ремонту та 

експлуатації машин

6

6

ПрАТ «Київський 

електротехнічний завод 

«Транссигнал»

ЗГП з інфраструктури

Рівень 2.

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ 

(ЗАЛІЗНИЦІ)

Центр діагностики 

пристроїв СЦБ та 

зв'язку 
ЦШ

ЦЕ

ЦП

ЦЕ

ЦШ

ЦП

ЦП

ЦШ

ЦЕ

ЦП

ЦП

ЦП

ЦП

ЦП

ЦП

Служба НО
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Організаційна структура вертикалі управління рухом (ЦД) 

через рік після утворення АТ УЗ 
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Оперативно-розпорядчий 

відділ (ДГ)

Відділ контролю використання 

вагонних ресурсів та збереження 

рухомого складу

Виробничо-технічний відділ

Сектор перевезень спеціальних і 

негабаритних вантажів

Фінансово-економічний відділ
Відділ організації праці, 

заробітної плати і структур 

управління

Рівень 2. РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ 

(ЗАЛІЗНИЦІ)

Рівень 1. АПАРАТ УПРАВЛІННЯ

Рівень 3 СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

ЗГП з

інфраструктури і тяги

Департамент управління 

рухом

ЦД

Дирекції залізничних 

перевезень (ДН)

Станції

Заступник директора 

регіональної філії 

(Залізниці)

Головний центр управління 

рухом (ГЦУП)

Відділ з оперативного планування 

та контролю навантаження і 

вивантаження

Відділ з організації 

вантажної роботи

Головний інженер

Технічне управління (ТУ)

Відділ розробки і аналізу 

графіка руху поїздів

Відділ технології перевезень

Перший заступник 

начальника Департаменту

Відділ перевезень спеціальних і 

негабаритних вантажів

<<ТУ

<<ТУ
>>ЦТЛ

Вантажне управління (ВУ)

>>ГЦУП >>ЦТЛ

Служба Д

Оперативно-розпорядчий 

відділ (ЦДГ)

Локомотивний відділ

Відділ вантажної роботи

Відділ планування та 

надання «вікон»

<<ВУ

Управління аналітики та 
нормування експлуатаційної 

роботи (УАН)

Оперативно-аналітичний 

відділ

Відділ технічного 

нормування

>>ВНА >>ЦТЛ

Відділ нормування і аналізу 

експлуатаційної роботи (ВНА)
<<УАН

>>ВНА

<<НФ

Відділ технології перевезень Сектор вантажної роботи

>>ЦТЛ

Регіональний центр 

управління рухом (РЦУП)

Відділ планування перевезень та 

організації вантажної роботи (ДП)

>>РЦУП >>ЦТЛ<<НОТ

Відділ кадрів Відділ охорони праці

<<НОК <<НБТ

Сектор планування і аналізу 

експлуатаційної роботи (СПА)
<<ДП

Диспетчерський 

апарат (ДНЦ)
>>РЦУП

Диспетчерські 

райони РЦУП
>>ДН

Диспетчерські 

райони РЦУП 

/ (Райони ДЦУ)

Донецька і Південна залізниці

<<ДП

Донецька залізниця

>>СПА

Виробничо-технічний відділ

<<ТУ

Заступник начальника 

Департаменту

Сектор перспективного розвитку 
інформаційних технологій центрів 

управління рухом

Сектор забезпечення автоматизації 

та НДІ систем управління рухом

Локомотивний відділ

<<ДГ

Сектор планування та 

надання «вікон»

Відділ розробки і аналізу 

графіка руху поїздів
>>ДТ

Технічний відділ (ДТ)

>>ДТ

Відділ технологій центрів 

управління рухом (ВТЦУП)

<<ВТЦУП

<<ВТЦУП

1 

1 

1 1 

2 

2 

2 

2 

2 

3 3 

3 

4 
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Розділення функцій вертикалей ЦД і ЦМ у поточній організаційній 

структурі 

Розділення функцій 

Планування 

потреби 

Планування 

обмежень 

інфраструктури 

Графікування і 

диспетчеризація 

Планування і 

контроль 

навантаження / 

розвантаження 

Контроль 

використання 

вагонних ресурсів 

ДП УДЦТС Ліски 
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з
а
л
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и
ц

я
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р
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к
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м
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ДП УДЦЗРП 

Укррефтранс 

64 

ДП УТЛЦ 

Головне управління перевезень (ЦД), Служби Д залізниць 

ВИРОБНИЧИЙ БЛОК Вертикаль інфраструктури і тяги ЦД 

Умовні позначення (попередня сторінка)

Існуючий підрозділ або той, що має 

прямі аналоги

Новий підрозділ, в тому числі на 

базі існуючих

Підрозділ змінив своє 

підпорядкування

Підрозділ розформовується

Підрозділ виключається з даної структури і 

передається в управління до іншої>>X

>> X Структура, до якої відходить підрозділ

<< X Структура, від якої перейшов підрозділ

Оперативне підпорядкування

Адміністративне підпорядкування

1 Ключові зміни

Вертикаль ЦМ 

Вертикаль ЦД 

Незалежні оператори і власники 

рухомого складу 
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Розділення функцій вертикалей ЦД і ЦМ у цільовій організаційній 

структурі 

Розділення функцій 

Планування 

потреби 

Планування 

обмежень 

інфраструктури 

Графікування і 

диспетчеризація 

Планування і 

контроль 

навантаження / 

розвантаження 

Контроль 

використання 

вагонних ресурсів 

Управління з 

продажу послуг 

інфраструктури і 

тяги (ЦТЛ) 

АТ ЦТС Ліски 

АТ Укррефтранс 

65 

Управління  з продажу послуг 

оператора (ЦТЛ) 

Департамент управління рухом (ЦД), 

ГЦУП, Служби Д та РЦУП залізниць 

Управління з 

продажу послуг 

інфраструктури і 

тяги (ЦТЛ) 

ВИРОБНИЧИЙ БЛОК Вертикаль інфраструктури і тяги ЦД 
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Незалежні оператори і власники 
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Ключові зміни в структурі та функціях вертикалі управління рухом (1/3) 

66 

Поступова централізація управління рухом поїздів в Головному центрі управління рухом 1 

 В Департаменті управління рухом (ЦД) пропонується утворити Головний центр управління рухом (ГЦУП) на базі 

Оперативного управління – для централізованого оперативного керування рухом на залізницях та основних 

напрямках, на яких будуть створені умови для централізації управління рухом. 

 На подальших етапах реформування, по мірі впровадження сучасних систем управління рухом, передбачається 

централізація управління рухом в ГЦУП на всіх великих полігонах основних напрямків, що заплановані до 

централізації. 

 Управління рухом на місцевих напрямках, які не будуть взяті до ГЦУП, пропонується організувати на рівні 

Регіональних центрів управління рухом (РЦУП), які створюються у службах Д на базі оперативно-розпорядчих 

відділів. До складу РЦУП ввійдуть диспетчерські райони, що будуть утворені на базі відділів перевезень ДН 

(районів ДЦУ в Донецькій і Південній залізницях), з переведенням поїзних диспетчерів до штату цих районів 

РЦУП служб Д. 

 На подальших етапах реформування передбачається централізація управління рухом на місцевих напрямках в 

РЦУП (за виключенням вже централізованих районів в Донецькій і Південній залізницях, а також малодіяльних 

ділянок), з укрупненням диспетчерських районів і оптимізацією ДНЦ. При цьому також передбачається 

зменшення кількості роздільних пунктів та поїзних диспетчерських дільниць 

 Централізація управління рухом в ГЦУП / РЦУП дозволить: 

 оптимізувати управління вагонопотоками по всіх напрямках, що зменшить витрати паливно-енергетичних 

ресурсів шляхом забезпечення рівномірності руху; 

 підвищити пропускну спроможність залізничної мережі в цілому за рахунок підвищення маршрутної 

швидкості; 

 зменшити витрати за рахунок оптимізації штату господарства перевезень. 

ВИРОБНИЧИЙ БЛОК Вертикаль інфраструктури і тяги ЦД 
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Передача функції планування та контролю (породового) навантаження і розвантаження 

вантажів до вертикалі вантажних перевезень 
2 

 Вантажне управління передається до вертикалі вантажних перевезень у підпорядкування ЦТЛ у зв'язку з 

передачею функції планування та контролю навантаження і розвантаження до вертикалі вантажних 

перевезень у відповідності до принципу формування функціональних вертикалей. 

 Передача функції планування та контролю навантаження і розвантаження до ЦТЛ дозволить: 

 Підвищити якість планів і краще враховувати побажання клієнтів, оскільки ЦТЛ знаходиться "ближче” 

до клієнтів, ніж ЦД, тому може більш ефективно отримувати інформацію від клієнтів для планування і 

контролю навантаження і розвантаження  

 Сконцентруватись ЦД і службам Д залізниць на функціях управління рухом 

 Для моніторингу і встановлення тимчасових обмежень на навантаження і розвантаження в ЦД залишиться 

Відділ забезпечення вантажної роботи, який увійде до складу ГЦУП, та дзеркально у філіях-залізницях – 

Сектор вантажної роботи – в складі РЦУП 

ВИРОБНИЧИЙ БЛОК 

Ключові зміни в структурі та функціях вертикалі управління рухом (2/3) 
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Передача функції контролю ефективності використання вагонних ресурсів до вертикалі 

вантажних перевезень 
3 

 Функція управління порожнім парком, контроль і аналіз ефективності використання вагонних ресурсів у 

відповідності до принципу формування функціональних вертикалей передається до вертикалі вантажних 

перевезень (операторів вагонного парку – ЦТЛ, Ліски, Укррефтранс, та незалежних учасників ринку). 

 У зв'язку з передачею функції, Управління аналітики та нормування експлуатаційної роботи частково 

передається до вертикалі вантажних перевезень у підпорядкування ЦТЛ. 

 Передача функції контролю ефективності використання вагонних ресурсів до операторів дозволить: 

 об'єднати функцію планування, використання і контролю ефективності використання в структурних 

підрозділах, які оперують вагонами 

 більш оперативно приймати рішення щодо покращення ефективності використання вагонного парку, а 

також дозволить відійти від дублювання функцій 

 Для розрахунку, встановлення і аналізу технічних норм експлуатаційної роботи залізниць в ЦД залишиться 

Відділ нормування і аналізу експлуатаційної роботи, який буде створено на базі частини Управління 

аналітики та нормування експлуатаційної роботи, в частині технічного нормування. Дзеркально у філіях-

залізницях залишиться Сектор планування і аналізу експлуатаційної роботи, який буде створено на базі 

частини Відділу планування перевезень та організації вантажної роботи. 

Передача функцій ведення бухгалтерського обліку, кадрів, організації і охорони праці до 

профільних служб регіональної філії Донецька залізниця 
4 

 Централізація передбачає наслідування єдиного підходу до відбудови організаційної структури всіх філій-

залізниць АТ УЗ. У відповідності до цього принципу, в Службі Д на Донецькій залізниці Фінансово-

економічний відділ передається до Служби НФ, Відділ кадрів до Служби НОК, Відділ організації праці, 

заробітної плати і структур управління до служби НОТ та Відділ охорони праці до Служби НБТ. 

ВИРОБНИЧИЙ БЛОК 

Ключові зміни в структурі та функціях вертикалі управління рухом (3/3) 
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Ключові функції Департаменту управління рухом поїздів та 

підпорядкованих структур 

АПАРАТ 

Департамент управління рухом поїздів (ЦД) 

 Розробка і контроль виконання графіку руху з урахуванням 

надання «вікон» 

 Затвердження і контроль виконання нормативів для 

господарства перевезень 

 Оперативне керування рухом, контроль за поїзним станом, 

роботою станцій 

 Аналіз ефективності використання і розвиток 

інфраструктури господарства перевезень 

 Участь в плануванні і забезпеченні розвитку всієї вертикалі 

інфраструктури і тяги 

 Координація та узгодження роботи з формування тарифу 

за послуги інфраструктури та тяги 

 

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ) 

Служба перевезень (Д ) 

 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 ЦД 
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Виробниче 

управління (ВУ)

Відділ деповських 

ремонтів ТРС

Відділ експлуатації

Планово-економічний відділ

Відділ економічного аналізу та 

нормування праці

Управління енергозбереження 

та контролю ефективності 

використання енергоресурсів

Рівень 1. АПАРАТ УПРАВЛІННЯ

Відділ експлуатації 

Технічний відділ

Рівень 3.

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

Відділ заводських 

ремонтів ТРС

Сектор аналізу показників 

систем контролю параметрів 

роботи тепловозів
Відділ контролю 

ефективності 

використання і 

збереження ПЕР

Відділ організації 

ремонту
Фінансово-економічний відділ

Відділ контролю використання 

ПЕР

Відділ з розрахунків за 

використання ПЕР

ПрАТ «Дніпропетровський 

тепловозоремонтний завод»

ПрАТ «Запорізький 

електровозоремонтний завод»

ПрАТ «Львівський 

локомотиворемонтний завод»

База ТНТСЦех ремонту Цех експлуатації

Начальник 

локомотивного 

депо (НЛД)

ЗГП інфраструктури та 

тяги

Департамент 

локомотивного 

господарства

ТЧР

>> ЦХ

Філії та дочірні підприємства в 

підпорядкуванні ЦТ

ТЧРЕ ТЧЕ

Технічний відділ

ПрАТ «Київський 

електровагоноремонтний 

завод» >>ЦРП

>> ЦКРУ

>> НХ

<< НЛД<< НЛД

Сектор з охорони праці

Рівень 2.

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ)

>> ТЧЕ

<< НЛД

>> ТЧРЕ

>> ТЧР

>> ТЧРЕ

Перший заступник 

Директора Департаменту

Заступник Директора 

Департаменту
Головний інженер

Відділ деповських 

ремонтів ТРС

Сектор заводських 

ремонтів ТРС

Управління з 

ремонту ТРС (УР)

>> УР

>> УР

<< ВУ

<< ВУ

Підприємства 

“АЕЗНО”, “ТРМ”, 

“Авторем”

>> ЦКРУ

Відділ з нормування ПЕР на 

тягу поїздів
>> ЦТех

ЦТ

Сектор енергозбереження, 

прогнозування, 

нормування та 

використання ПЕР 

на тягу поїздів
>> ЦТех

Служба Т

Заступник директора 

регіональної філії 

(Залізниці)

Існуючий підрозділ або той, що має 

прямі аналоги

Новий підрозділ, в тому числі на базі 

існуючих

Підрозділ змінив своє підпорядкування

Підрозділ розформовується

Підрозділ виключається з даної структури і 

передається в управління до іншої>>X

>> X Структура, до якої відходить підрозділ

<< X Структура, від якої перейшов підрозділ

Адміністративне підпорядкування

Оперативне підпорядкування

Умовні позначення

1 Ключові зміни

1 

3 

2 

2 

4 4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 4 4 

1 

4 

4 
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Передача процесу закупівель та зберігання палива до НХ (ЦХП) 

Передача баз ТНТС в управління НХ 
1 

 Функція загального контролю за закупівлею і споживанням ПЕР покладається на НХ (та ЦХП), що відповідає 

єдиному уніфікованому процесу постачань в Укрзалізниці 

 Бази ТНТС з екіпірувальними пристроями (окрім забезпечення локомотивів піском та водою) 

пропонується передати в управління НХ, що дозволить: 

 створити прозорий механізм контролю нормативів використання ПЕР 

 уніфікувати процеси постачання, скоротити витрати на зберігання 

 створити умови для надання послуг зберігання ПЕР третім сторонам 

Передача функції загального нормування паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) в ЦТех. 

Передача функції з контролю використання ПЕР до ЦКРУ 
2 

 У поточній структурі Департаменту ЦТ та Служби Т є функція розрахунку нормативів використання ПЕР на 

тягу поїздів, роботу машин і механізмів та стаціонарну теплоенергетику. Одночасно з цим локомотивне 

господарство є одним з найбільших споживачів ПЕР відповідно до цих нормативів 

 Також, Служба Т залізниць виконує функцію з контролю використання паливо-енергетичних ресурсів. При 

цьому, найбільшим споживачем ПЕР є підрозділи Служби Т 

 З метою реалізації принципу “Поділ функцій виконання та контролю”, пропонується передати процес 

загального нормування ПЕР (окрім нормування на тягу) по всіх господарствах у вертикаль Цтех, а функцію 

з контролю використання ПЕР у вертикаль ЦКРУ. Це дозволить підвищити прозорість процесу нормування 

та контролю використання ПЕР. 

 При цьому, з метою організації нормування і контролю використання ПЕР на тягу поїздів, у Департаменті 

та Службах Т та задля підвищення еффективності використання ПЕР, пропонується залишити в складі 

Департаменту “Сектор енергозбереження, прогнозування, нормування та використання ПЕР на тягу 

поїздів” та дзеркально у філіях-залізницях “Відділ з нормування ПЕР”. 

ВИРОБНИЧИЙ БЛОК Вертикаль інфраструктури і тяги ЦТ 
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Передача КЕВРЗ в оперативне управління ЦРП 3 
 У відповідності до принципу формування функціональних вертикалей, пропонується передача КЕВРЗ в оперативне 

управління ЦРП 

 Таким чином, створюються умови для прозорого формування комплексу витрат по вертикалі ЦРП та розрахунку 

собівартості ремонтів моторвагонного рухомого складу (МВРС) для захисту перед місцевими органами влади 

Розділення функцій ремонту і експлуатації тягового рухомого складу 4 

 Пропонується поділитити існуючі ТЧ по видам – ремонтні, експлуатаційні та ремонтно-експлуатаційні 

 На першому етапі реформування пропонується створення вертикалі з ремонтів локомотивів, що має відображення: 

 Центральний апарат: Управління з ремонту ТРС 

 Залізниці: Відділ з організації ремонту 

 Структурні підрозділи (оперативне підпорядкування): ТЧР 

 На подальших етапах реформування, можливе виділення вказаного управління та його складових у окрему дирекцію 

з ремонтів тягово-рухомого складу 

 Вказаний поділ дозволить отримати прозорий розрахунок витрат по видам ремонтів та дозволить чітко визначати 

завдання для структурних підрозділів. 

 Розділення відповідальності за експлуатаційну та ремонтну функцію дозволить підвищити забезпечення виконання 

експлуатаційних вимог та нормативів при поверненні локомотивів з ремонтів 

ВИРОБНИЧИЙ БЛОК Вертикаль інфраструктури і тяги ЦТ 

На подальших етапах реформування:  

Створення окремої Дирекції тяги на базі Департамента локомотивного господарства 
5 

 У відповідності до раніше затверджених рішень Укрзалізниці (Наказ №16-Ц від 20.01.2012, зі змінами від 01.10.2012 

№347-Ц), на базі Департаменту локомотивного господарства планується створення Дирекції тяги. 

 Ця зміна передбачає передачу пасажирських локомотивів у майбутню Дирекцію пасажирських перевезень далекого 

сполучення, та в подальшому, перехід Дирекції тяги у вертикаль вантажних перевезень АТ УЗ 
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Ключові функції Департаменту локомотивного господарства та 

підпорядкованих структур 

АПАРАТ 

Департамент локомотивного господарства (ЦТ) 

 Ремонт і експлуатація тягового рухомого складу (ТРС) для 

вантажних перевезень і пасажирських перевезень 

далекого сполучення 

 Координація і контроль закупівель ТРС 

 Участь у розробці і контроль використання нормативів 

витрат ПЕР на тягу поїздів для локомотивного 

господарства і забезпечення енергозбереження 

 

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ) 

Служба локомотивного господарства (Т) 

 Ремонт і експлуатація (на подальших етапах 

реформування - тільки експлуатація) тягового рухомого 

складу (ТРС) для вантажних перевезень і пасажирських 

перевезень далекого сполучення 

 Участь у розробці і контроль використання нормативів 

витрат ПЕР на тягу поїздів для ТРС і забезпечення 

енергозбереження 

 

ДОЧІРНІ АТ 

ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний 

завод», ПрАТ "Запорізький електровозоремонтний 

завод“, ПрАТ “Львівський локомотиворемонтний 

завод” 

 Капітальний та капітально-відновлювальний ремонт 

тягового рухомого складу 

 Виготовлення запасних частин для тягового рухомого 

складу 

 Ремонт колісних пар та іншого обладнання ТРС 

 Інші функції відповідно до статуту, без змін 

ВИРОБНИЧИЙ БЛОК Вертикаль інфраструктури і тяги ЦТ 
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Відділ безпеки дорожнього 

руху

Відділ інформаційно-

аналітичного забезпечення

Відділ екології

Відділ нагляду та контролю з 

питань безпеки руху

Самостійний відділ з 

приймання рухомого складу

Сектор з приймання 

локомотивів

Сектор з приймання 

пасажирських вагонів

Сектор з приймання 

вагонів

Ревізори з безпеки руху 

(РБД, РБТ, РБМ та ін.)

Чергові інженери Сектор екології

Рівень 1. АПАРАТ УПРАВЛІННЯ 

Рівень 3. СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

Технічна служба 

(НТО)

Філії в підпорядкуванні ЦРБ

Рівень 2. РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ)

Перший заступник 

начальника департаменту

Заступник начальника 

департаменту

Аварійно-

відбудовні 

поїзди
>>ДАВЗ

Апарат безпеки руху 

поїздів і 

автотранспорту (РБ)

Директор 

регіональної філії 

(Залізниці)

ЗГП з

інфраструктури і тяги

Департамент безпеки руху

ЦРБ

Головний інженер - 

перший заступник 

директора регіональної 

філії НГ-НЗ-1

Дирекції залізничних 

перевезень (ДН)

Аварійно-

відбудовні 

поїзди
<<ДН

45
45

Дирекція з аварійно-

відбудовних засобів (ДАВЗ)

>>ЦТ

>>ЦЛ

>>Зах. ваг. комп.
Львівська залізниця

Ревізори з відбудовних 

засобів

>>ЦЕКО

>>ЦЕКО

Ревізори з безпеки руху 

(РБП, РБВ, РБШЕ та ін.)

Ревізорська 

дільниця (УРБ)
>>ДАВЗ

>>ДАВЗ

Регіональні 

відділення 

Дирекції з аварійно-

відбудовних засобів
<<Головні в/п

Умовні позначення

Існуючий підрозділ або той, що має 

прямі аналоги

Новий підрозділ, в тому числі на 

базі існуючих

Підрозділ змінив своє 

підпорядкування

Підрозділ розформовується

Підрозділ виключається з даної структури і 

передається в управління до іншої>>X

>> X Структура, до якої відходить підрозділ

<< X Структура, від якої перейшов підрозділ

Оперативне підпорядкування

Адміністративне підпорядкування

1 Ключові зміни

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

3 
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Виділення функції забезпечення екологічної безпеки з ЦРБ в окреме управління 1 
 Виділення функції забезпечення екологічної безпеки з ЦРБ в окреме управління, яке підпорядковується 

напряму Заступнику Голови Правління з інженерно-технічного забезпечення. Також планується організувати 

представництво екологічної безпеки на місцях. 

 Створення окремого управління з екологічної безпеки дозволить чітко розділити відповідальність за безпеку 

руху і за екологічну безпеку. Це призведе до більш ефективної роботи з відповідними міністерствами,  

органами і службами державної влади, що дозволить знизити штрафні санкції, а також підвищити рівень 

корпоративної відповідальності АТ УЗ за навколишнє середовище. 

Створення Дирекції з аварійно-відбудовних засобів на другому етапі реформування 2 

 На другому етапі реформування пропонується створення філії «Дирекція з аварійно-відбудовних засобів» до 

складу якої з Дирекцій залізничних перевезень передаються всі відбудовні поїзди. Регіональні відділення 

Дирекції створюються за територіальним принципом на базі головних відбудовних поїздів, а також частини 

співробітників апарату РБ і УРБ, які відповідають за відбудовні засоби. 

 Централізація відбудовних поїздів дозволить створить умови для централізованого управління, оновлення і 

технічного переоснащення, а також забезпечення поточного утримання технічних засобів і постійній рівень 

готовності до виконання відновлювальних робіт. 

Передача секторів відділу з приймання рухомого складу в управління галузевих служб 3 

 Передача секторів самостійного відділу з приймання рухомого складу (на Львівський залізниці) в управління 

галузевих служб: 

 Сектору з приймання локомотивів до Служби Т, 

 Сектору з приймання пасажирських вагонів до Служби Л, 

 Сектору з приймання вагонів до Західної вагонної компанії 

 Це дозволить систематизувати функцію приймання рухомого складу по всіх залізницях і звільнити апарат 

безпеки руху поїздів від непрофільних функцій. 

ВИРОБНИЧИЙ БЛОК Вертикаль інфраструктури і тяги ЦРБ 
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Ключові функції Департаменту безпеки руху та 

підпорядкованих структур 

АПАРАТ 

Департамент безпеки руху (ЦРБ) 

 Організація і контроль виконання заходів для забезпечення 

безпеки руху 

 Ліквідація наслідків аварій 

 Розслідування причин аварій 

 Взаємодія з державними органами і службами з питань 

безпеки руху 

 Організація і контроль виконання заходів для безпеки 

дорожнього руху 

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ) 

Апарат безпеки руху поїздів і автотранспорту (РБ) 

 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 

 

Дирекція з аварійно-відновлювальних засобів 

(утворюється протягом ІІ етапу реформування) 

 Централізоване управління аварійно-відновлювальними 

засобами 

 Оновлення і технічне переоснащення, а також 

забезпечення поточного утримання технічних засобів  

 Забезпечення постійного рівня готовності аварійно-

відновлювальних засобів до виконання відновлювальних 

робіт 

 

ВИРОБНИЧИЙ БЛОК Вертикаль інфраструктури і тяги ЦРБ 
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Цільова організаційна структура вагонного господарства (ЦВ) 

через рік після утворення АТ УЗ 
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ЗГП інфрастурктури та 

тяги

Департамент вагонного 

господарства

Рівень 1. АПАРАТ УПРАВЛІННЯ 

Cлужба В

Технічний сектор

Південна вагонна компанія 

(ДП  “Укрспецвагон”)

Центральна вагонна компанІя 

(ДП “ДВРЗ”)

Рефрижераторна вагонна 

компанія 

(АТ Укррефтранс)

Західна вагонна компанія 

(ДП “СВРЗ”)

Виробниче управління

Сектор управління майном

Управління заводського 

господарства

Відділ координації роботи 

підприємств з експлуатації 

спеціалізованих вагонів

Фінансово-економічний відділ

Інспекція із збереження парку 

вантажних вагонів (НВДІ)

Рівень 3. СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

Сектор замовлень і збереження 

вагонного парку

Відділ заводського 

господарства

>>ДРВ

ДП  „Проектно-

конструкторське та 

технологічне бюро РС ДАЗТ 

України” (ПКТБ ЦВ)

>>ЦМ>>ЦМ

>>ЦМ

>>ЦМ>>ЦТех

Директор 

регіональної філії 

(залізниці)

ЦВ

>>ДРВ

Вагонне 

експлуатаційне 

депо (ВЧДЕ)

Вагоноремонтні 

депо (ВЧДР)

20

14
ВЧДЕР (Красний 

Лиман, Джанкой, 

Конотоп, Клепарів, 

Херсон, Основа)

6

Рівень 2. РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ)

Філії та дочірні підприємства в 

підпорядкуванні департаменту

Відділ експлуатації та 

ремонту вантажних вагонів

Планово-економічний відділ

Сектор автоматизації та 

інформаційних технологій
Технічний відділ

Перший заступник директора 

департаменту

Головний інженер

>>ДРВ

Вагоноремонтні 

депо (ВЧДР)

>>Укрспецвагон

4 Вагоноремонтні 

депо (ВЧДР)

Вагоноремонтні 

депо (ВЧДР)
2

Вагоноремонтні 

депо (ВЧДР)

>>ДВРЗ

3

>>СВРЗ

3

>>Ліски

Вагоноремонтні 

депо (ВЧДР)

>>Укррефтранс

2

Відділ експлуатації та ремонту 

вантажних вагонів

Існуючий підрозділ або той, що має 

прямі аналоги

Новий підрозділ, в тому числі на базі 

існуючих

Підрозділ змінив своє підпорядкування

Підрозділ розформовується

Підрозділ виключається з даної структури і 

передається в управління до іншої>>X

>> X Структура, до якої відходить підрозділ

<< X Структура, від якої перейшов підрозділ

Адміністративне підпорядкування

Оперативне підпорядкування

Умовні позначення

1 Ключові зміни

ДРВ Дирекція з ремонту вагонів

6 Кількість підрозділів

1 

1 

1 

1 
4 

1 
1 

3 

1 

1 

1 1 

2 

2 

2 

ВИРОБНИЧИЙ БЛОК 

2 

2 

Вертикаль інфраструктури і тяги ЦВ 

1 
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ВИРОБНИЧИЙ БЛОК Вертикаль інфраструктури і тяги ЦВ 

Виділення  Дирекції з ремонту вагонів (ДРВ) зі складу ЦВ 1 

 З Департаменту вагонного господарства виділяється Дирекція з ремонту вагонів, а сам департамент перетворюється в 

Департамент з експлуатації вагонів 

 Дирекція з ремонту вагонів (ДРВ) відповідає за ремонти рухомого складу і включається до вертикалі 

Вантажних перевезень (підпорядковується безпосередньо ЗГП вантажних перевезень); 

 Департамент експлуатації вагонів (ЦВ) відповідає за експлуатацію вагонного складу (включається до 

вертикалі Інфраструктури та тяги) 

 Розділення ЦВ дозволить: 

 Відокремити інфраструктуру і тягу як монопольний сегмент від конкурентного сегменту вантажних перевезень; 

 Розділити функцію виконання ремонтів і приймання результатів робіт; 

 Створити умови надання рівного доступу до послуг інфраструктури та тяги; 

 Створити умови для підвищення ефективності і комерціалізації ринку ремонтів вантажних вагонів 

 В Дирекції з ремонту вагонів створюються Відділ деповського ремонту та Відділ заводського ремонту, які сформується 

на базі працівників ЦВ, які займаються ремонтами. Основні функції цих відділів: 

 Технічна експертиза в процесі встановлення цільових фінансових і нефінансових показників для вагонних 

компаній, ВЧДР, АТ ЦТС Ліски і АТ Укррефтранс з питань деповських і капітальних ремонтів вагонів; 

 Координація діяльності і методологічна підтримка ВЧДР, вагонних компаній, АТ ЦТС Ліски і АТ Укррефтранс з 

питань деповських і капітальних ремонтів вагонів; 

 Організація і контроль атестації і сертифікації ВЧДР, організація впровадження актуальних розробок, нових 

технологій, технічних засобів по деповських і капітальних ремонтах вагонів і обладнання до них 

 В апараті управління Дирекції створюється планово-економічний сектор і бухгалтерія 

 ДРВ формується на основі 14 ВЧДР 

 Відділ замовлень і збереження вагонного парку залишається в  апараті управління ЦВ, Інспекція зі збереження парку 

вантажних вагонів залишається в Службі В до моменту повного виведення інвентарного парку в вагонні компанії 

 Шість ВЧДЕР залишаються під управлінням ЦВ для ремонтів власного вагонного парку УЗ, який використовується для 

виробничих потреб і для забезпечення експлуатації запасними частинами. ВЧДЕР не повинні надавати послуг ремонту 

третім особам. У майбутньому можливе виведення цієї функції на аутсорсинг 
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Передача ВЧДР в управління вагонних компаній, АТ Укррефтранс та АТ ЦТС Ліски  2 

 Чотирнадцять ВЧДР передаються до складу вагонних компаній, АТ Укррефтранс та АТ ЦТС Ліски з метою: 

 Забезпечення вагонних компаній необхідними виробничими потужностями для ремонту вантажних вагонів на балансі 

 Підвищення якості ремонтів, які виконуються на ВЧДР, в результаті впровадження контролю якості зі сторони вагонних 

компаній 

 Підвищення оперативності виконання ремонтів і зменшення витрат на порожній пробіг вагонів завдяки наявності ВЧДР 

у різних регіонах 

 Підвищення прибутковості роботи ВЧДР за рахунок підвищення ефективності роботи ВЧДР і зниження собівартості 

ремонтів в результаті впровадження кращих практик і технологій ремонтів 

 Забезпечення потужностей ВЧДР під управлінням вагонних компаній необхідним навантаженням 

79 

Передача ПКТБ ЦВ з оперативного управління ЦВ до ЦТех 3 

 ПКТБ ЦВ передається в оперативне управління ЦТех з метою об'єднання функції технічного розвитку та розробки 

нормативної документації у незалежному структурному підрозділі, що забезпечить:  

 Об'єктивність нормативів і нормативної документації, що дозволить підвищити ефективність здійснення контролю за 

споживанням ТМЦ і забезпеченням безпеки руху 

 Об'єктивність вибору напрямків технічного розвитку, що дозволить максимізувати вигоди АТ УЗ в цілому 

ВИРОБНИЧИЙ БЛОК Вертикаль інфраструктури і тяги ЦВ 
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Передача АТ Укррефтранс і вагонних компаній в управління ЦМ 4 

ВИРОБНИЧИЙ БЛОК Вертикаль інфраструктури і тяги ЦВ 

 В рамках консолідації функції продажу комплексних послуг перевезень вантажів в єдину вертикаль вантажних 

перевезень пропонується передати АТ Укррефтранс в управління ЦМ для об'єднання наступних комерційних функцій: 

 надання комплексних послуг вантажних перевезень в вагонах-рефрижераторах; 

 підтвердження/відхилення заявок від вантажовідправників (балансування попиту і виробничих потужностей); 

 управління порожнім пробігом вагонів-рефрижераторів 

 Об'єднання комерційних функцій під управлінням ЦМ дозволить: 

 уніфікувати процес надання комплексних послуг;  

 дотримуватись єдиних стандартів клієнтського сервісу; 

 реалізовувати єдину маркетингову стратегію 

 Пропонується також передати вагонні компанії в управління ЦМ для: 

 координації взаємодії вагонних компаній і ЦТЛ; 

 реалізації єдиної стратегії розвитку для вертикалі вантажних перевезень 
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АПАРАТ 

Департамент вагонного господарства (ЦВ) 

 Організація, координація та контроль проведення у підпорядкованих 

підрозділах технічного обслуговування та поточного відчеплювального ремонту 

вантажних вагонів що належать різним власникам, ремонту вантажних вагонів 

власного вагонного парку, який використовується для виробничих потреб 

 Моніторинг та аналіз проходження вантажних вагонів на гарантійних ділянках, 

здійснення контролю за утриманням у справному стані парку вантажних вагонів 

в експлуатації та контролю за договірною і претензійною роботою з технічного 

обслуговування вантажних вагонів 

 Контроль та координація роботи структурних підрозділів інфраструктури 

вагонного господарства (ПТО, ППВ, ППС та ін.) з експлуатації рухомого складу і 

забезпечення безпеки руху, здійснення координації та проведення роботи з 

атестації цехів, відділень структурних підрозділів 

 Проведення єдиної технічної та нормативної політики в вагонному господарстві, 

нормативно-технічне та нормативно-правове забезпечення вагонного 

господарства в т.ч. у міжнародному співробітництві, розробка та впровадження 

заходів по економії ПЕР, розвиток інфраструктури вагонного господарства 

 Контроль за розробкою та впровадженням інформаційних технологій, 

забезпеченням формування єдиної політики у сфері інформаційних технологій 

 Здійснення комплексного економічного аналізу виробничої діяльності, розробка 

заходів з підвищення ефективності діяльності, удосконалення структури 

управління вагонного господарства 

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

 Організація і контроль роботи інспекцій по збереженню вагонів на залізницях 

України 

 Організація повернення довгопростоючих вагонів УЗ за межами України або 

компенсації їх в разі втрати, контроль отримання відшкодування заподіяних 

збитків при експлуатації інвентарного парку 

 Перевірка та погодження проектів наказів на списання рухомого складу 

Ключові функції вагонного господарства 

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ) 

Служба вагонного господарства (В) 

 Забезпечення  технічної експлуатації вантажних вагонів 

згідно технології і нормативів, ремонт вантажних 

вагонів власного вагонного парку, який 

використовується для виробничих потреб 

 Недопущення курсування на території діяльності 

відповідної Служби  технічно несправних вантажних 

вагонів згідно технології і нормативів для забезпечення 

безпеки руху поїздів і збереження інфраструктури 

 Надання послуг з підготовки вагонів під навантаження з 

рівним доступом до них всіх власників та операторів 

вантажних вагонів 

 Проведення договірної та претензійної роботи з 

технічного обслуговування вантажних вагонів 

 Розробка та забезпечення виконання виробничо-

фінансового плану у підпорядкованих підрозділах 

 Контроль за розробкою і узгодженням у встановленому 

порядку в підпорядкованих підрозділах технологічних 

процесів з технічного обслуговування вагонів 

 Розвиток інфраструктури вагонного господарства в 

регіоні Залізниці 

А також до моменту повного виведення  інвентарного 

парку в вагонні компанії: 

 Облік і ремонт несправних вантажних вагонів 

інвентарного парку 

 Забезпечення оформлення документів для виключення 

вагонів з інвентарного парку та списання з балансу 

ВИРОБНИЧИЙ БЛОК Вертикаль інфраструктури і тяги ЦВ 
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Голова правління

Департамент Будівель та 

Споруд

Відділ водопостачання 

та енергетичного 

господарства

Директор 

регіональної філії 

(Залізниці)

ЗГП з інфраструктури та 

тяги

Головний інженер, перший 

заступник начальника філії

Служба БМЕС

Будівельно-монтажні та 

ремонтно-експлуатацІйні 

структурні підрозділи

Відділ організації 

виробництва

Відділ аналізу виробничої 

діяльності та нормативного 

забезпечення

Будівлі позакласних 

вокзалів та вокзали 1-3 

класу
<< Л

1-й заступник директора 

департаменту
Головний інженер

Рівень 1. АПАРАТ УПРАВЛІННЯ

Рівень 3

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

Рівень 2.

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ 

(ЗАЛІЗНИЦІ)

Відділ експлуатації 

будівель та споруд

Сектор ліцензування 

та тарифів

Відділ організації 

виробництва

Відділ матеріально-

технічного постачання, 

договірної та 

претензійної роботи

Відділ експлуатації

Відділ механізації 

робіт
Фінансово-

економічний відділ
>> НФ

Утримання

Житловий сектор

>> Служба соц. 

розвиткуВідділ 

водопостачання та 

теплоенергетичного 

господарства

Проектно-

кошторисний сектор
>> ЦКБ

Цільова структура Департаменту Будівель та Споруд через 

рік після утворення АТ УЗ 
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1 

3 

Існуючий підрозділ або той, що має 

прямі аналоги

Новий підрозділ, в тому числі на базі 

існуючих

Підрозділ змінив своє підпорядкування

Підрозділ розформовується

Підрозділ виключається з даної структури і 

передається в управління до іншої>>X

>> X Структура, до якої відходить підрозділ

<< X Структура, від якої перейшов підрозділ

Адміністративне підпорядкування

Оперативне підпорядкування

Умовні позначення

1 Ключові зміни

4 

ВИРОБНИЧИЙ БЛОК 

2 

Вертикаль інфраструктури і тяги ЦБМЕС 

5 

6 
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Ключові зміни в структурі та функціях Департаменту Будівель 

та Споруд (1/2) 

Передача вокзалів на баланс БМЕС з балансу Пасажирських служб 1 

 В службах БМЕС на залізницях: передати позакласні вокзали, вокзали першого, другого та третього класу 

на баланс служб БМЕС. Зміна можливо буде потребувати збільшення штатної кількості працівників служб 

БМЕС (в т.ч. за рахунок контингенту працівників інших підрозділів, що залучені до утримання цих вокзалів). 

Залишити адміністративне керування вокзалами за Пасажирськими Службами та Департаментом 

Пасажирських Перевезень 

 Передбачається також передача функцій експлуатації та поточного ремонту всіх вокзалів і зупиночних 

пунктів до вертикалі ЦБМЕС. Вертикалі ЦЛ і ЦРП будуть орендувати об'єкти і площі для забезпечення 

обслуговування пасажирів. На подальших етапах реформування, можливе об'єднання вокзалів під 

управління окремої дирекції, яка буде безпосередньо підпорядковуватись ЗГП з інфраструктури і тяги 

 Це дозволить створити умови для надання рівного доступу до послуг вокзальної інфраструктури для всіх 

операторів на ринках пасажирських перевезень. Також буде створено умови для більшої прозорості для 

державних органів і операторів в обґрунтуванні собівартості послуг вокзальної інфраструктури 

 Централізація управління вокзальною інфраструктурою дозволить сформувати єдину стратегію розвитку 

вокзальної інфраструктури, а також проконтролювати виконання цієї стратегії у майбутньому 

ВИРОБНИЧИЙ БЛОК Вертикаль інфраструктури і тяги ЦБМЕС 

Виділення функції будівництва в окрему дирекції 2 

 На подальших етапах реформування виділити функцію капітального будівництва цивільних споруд в окрему 

дирекцію з метою виведення іі на конкурентний ринок. 
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Ключові зміни в структурі та функціях Департаменту Будівель 

та Споруд (2/2) 

Централізація ведення бухгалтерського обліку 3 
 Передача функції ведення бухгалтерського обліку з Фінансово-економічного відділу служби БМЕС до 

бухгалтерії у складі Фінансово-економічної служби регіональної філії АТ УЗ 

 Функції планування та аналізу господарчої діяльності будуть залишені за Фінансово-економічним відділом 

служби БМЕС 

 Централізація передбачає перенесення бухгалтерій служб блоку забезпечення та вертикалі інфраструктури 

до Фінансово-економічної служби. Переваги централізації: оптимізація штату працівників, стандартизація 

процесів та методології, мінімізація альтернативних підходів до відображення одних і тих самих операцій 

ВИРОБНИЧИЙ БЛОК Вертикаль інфраструктури і тяги ЦБМЕС 

Створення сектору Ліцензування та тарифів 4 
 Створення сектору Ліцензування та тарифів у складі Відділу водопостачання та енергетичного 

господарства. Функції сектору: 

 переоформлення на юридичну особу АТ УЗ ліцензій з ведення діяльності департаменту: 

спецводокористування, будівництво, реконструкція 

 узгодження тарифів на водопостачання з НКРЕ 

Передача Житлового сектору із служб БМЕС до служб Соціального розвитку 5 

 Функціями сектору є: квартирний облік по апарату управління залізниць, підготовка та перевірка документів 

щодо постановки на квартирний облік для розгляду житловою комісії Залізниці тощо 

 Функції є профільними для Служби соціального розвитку, що створюється на Залізницях, для координації 

всіх соціальних питань 
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Ключові зміни в структурі та функціях Департаменту Будівель 

та Споруд (2/2) 

Передача Проектно-кошторисного сектору із служб БМЕС до служб Капітального будівництва 6 

 Передача функції складання кошторисів проектів капітального будівництва та капітальних ремонтів до 

служб Капітального будівництва. 

 Зміна дозволяє розділити відповідальність за складання планів та кошторисів проектів від їх виконання. 

 У складі служби Капітального будівництва кошторисна документація буде розроблятися для всіх проектів 

капітальних вкладень Регіональної філії (Залізниці). 

ВИРОБНИЧИЙ БЛОК Вертикаль інфраструктури і тяги ЦБМЕС 
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Ключові функції Департаменту Будівель та Споруд та 

підпорядкованих структур 

АПАРАТ 

Департамент будівель та споруд (ЦБМЕС) 

 Координація робіт з експлуатації та поточного ремонту 

споруд: станцій, технічних приміщень, вокзалів, інших 

споруд 

 Підготовка до осінньо-зимового періоду, забезпечення 

теплопостачання будівель та споруд: введення в 

експлуатацію опалювальних котельних 

 Забезпечення водопостачання будівель та споруд 

 Будівельні роботи на замовлення галузевих служб УЗ 

 Визначення та коригування рівня завантаження служб 

будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд залізниць 

обсягами будівельних та ремонтних робіт і напрацювання 

пропозицій щодо їх фінансування  

 Проведення єдиної технічної політики при будівництві, 

реконструкції, ремонті і утриманні будівель, споруд, 

інженерних мереж, об’єктів  соціальної сфери, 

забезпечення надійної та безпечної їх експлуатації 

 Аналіз фінансово-господарської діяльності служб 

будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд залізниць 

 

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ) 

Служба будівель та споруд 

 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 водопостачання будівель та споруд 

 Будівельні роботи на замовлення галузевих служб УЗ 

 

Вертикаль інфраструктури і тяги | ЦБМЕС ВИРОБНИЧИЙ БЛОК Вертикаль інфраструктури і тяги ЦБМЕС 
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Цільова структура Управління воєнізованої охорони через рік 

після утворення АТ УЗ 

ЗГП 

Інфраструктури і 

тяги

Управління воєнізованої 

охорони

Рівень 1. 

АПАРАТ УПРАВЛІНЯ

Сектор з організації наглядової 

пожежно-профілактичної 

роботи та пожежогасіння

Сектор з організації охорони 

вантажів і майна підприємств

Відділ з організації охорони 

об`єктів інфраструктури

Перший заступник начальника 

управління

Сектор нормативно-технічної 

роботи

ЦУО

Служба НО

Сектор з організації охорони 

вантажів

Сектор пожежного нагляду та 

технічних засобів охорони

Сектор з організації охорони  

об'єктів

Фінансово-економічний 

сектор

Рівень 2. 

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ)

НОР-1

НОР-2

Рівень 3. СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

Навчальний центр підготовки 

особового складу

Заступник начальника 

управління з пожежної роботи

Пожежні поїзди

Пожежні поїзди

Пожежні поїзди

НОР-3

Існуючий підрозділ або той, що має 

прямі аналоги

Новий підрозділ, в тому числі на базі 

існуючих

Підрозділ змінив своє підпорядкування

Підрозділ розформовується

Підрозділ виключається з даної структури і 

передається в управління до іншої>>X

>> X Структура, до якої відходить підрозділ

<< X Структура, від якої перейшов підрозділ

Адміністративне підпорядкування

Оперативне підпорядкування

Умовні позначення

1 Ключові зміни

ВИРОБНИЧИЙ БЛОК Вертикаль інфраструктури і тяги ЦУО 

1 
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На подальших етапах реформування з Управління воєнізованої охорони пропонується 

виділити Дирекцію воєнізованої охорони вантажів, яка перейде до вертикалі вантажних 

перевезень 
2 

 В рамках відділення вертикалі вантажних перевезень від інфраструктури і тяги пропонується виділити Дирекцію 

воєнізованої охорони вантажів на подальших етапах реформування. При цьому на базі Управління воєнізованої охорони 

створюються: 

 Дирекція воєнізованої охорони вантажів – частина вертикалі вантажних перевезень; відповідає за супровід 

вантажів; 

 Управління воєнізованої охорони інфраструктурних об'єктів і пожежної охорони – частина вертикалі 

інфраструктури та тяги; відповідає за охорону об'єктів інфраструктури та забезпечення пожежної охорони 

 Метою виділення Дирекції воєнізованої охорони вантажів є: 

 відокремлення послуг супроводження вантажів від охорони інфраструктурних об'єктів і пожежної охорони 

відповідно до цільової моделі ринку 

 створення умов для підвищення ефективності організації супроводу вантажів і комерціалізації ринку послуг 

супроводу вантажів 

 спрощення розрахунку інфраструктурного тарифу та тарифу на вантажні перевезення 

 На подальших етапах реформування Служба НО та Загони воєнізованої охорони (НОРи) поступово розділяються на 

Регіональні підрозділи воєнізованої охорони вантажів (НО-В) та Службу воєнізованої охорони інфраструктурних об'єктів і 

пожежної охорони (НО-Б). Після закінчення формування НО-В і НО-Б, а також розділення НОРів пропонується створити 

Дирекцію воєнізованої охорони вантажів і до її регіональних підрозділів вивести структурні підрозділи НО-В. При цьому 

пожежні поїзди залишаються на балансі Залізниць 

Примітка: Виділення Дирекції воєнізованої охорони вантажів зі складу Управління воєнізованої охорони можливе за умови 

внесення змін до законодавства України і вирішення технічних питань, пов'язаних з поділом суміжних функцій 

ВИРОБНИЧИЙ БЛОК Вертикаль інфраструктури і тяги ЦУО 

Створення Навчального центру підготовки особового складу 1 

 Для підвищення кваліфікації персоналу створюється Навчальний центр підготовки особового складу, який 

підпорядковується апарату управління 
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Ключові функції Управління воєнізованої охорони та 

підпорядкованих структур 

АПАРАТ 

Управління воєнізованої охорони 

 Організація і контроль за забезпеченням охорони об'єктів 

залізничного транспорту і пожежної безпеки 

 Організація і контроль за забезпеченням схоронності 

вантажів при перевезеннях 

 Розробка нормативної бази і проведення науково-технічної 

політики з питань охорони вантажів, пожежної безпеки і 

охорони об'єктів на підприємствах, установах та 

організаціях, що входять до сфери управління УЗ  

 Організація контролю за дотриманням вимог пожежної 

безпеки при будівництві, проведенні ремонтів, модернізації 

об'єктів інфраструктури та рухомого складу 

 Контроль правильності зберігання, використання та обліку 

вогнепальної зброї та боєприпасів 

 Організація службової діяльності підрозділів відомчої 

воєнізованої охорони та оперативне управління Службами 

НО 

 Здійснення корпоративного пожежного контролю в системі 

АТ УЗ. Координація та організація ліквідацій пожеж за 

допомогою пожежних поїздів та іншими засобами 

 Розробка нормативної бази щодо забезпечення 

необхідного рівня підготовки особового складу 

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ) 

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 

ВИРОБНИЧИЙ БЛОК Вертикаль інфраструктури і тяги ЦУО 
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ЗГП з

інфраструктури і тяги

Відділ капітального 

ремонту

Рівень 1. АПАРАТ УПРАВЛІНЯ 

Служба П

Філії та дочірні підприємства в 

підпорядкуванні ЦП

ПрАТ "Коростенський завод 

залізобетонних шпал"

ПрАТ "Гніванський завод 

спецзалізобетону"

Управління промислових 

підприємств (УПП)

Управління експлуатації 

(УЕ)

Управління інженерних 

споруд (УІС)

Група з нормування праці

Технічний сектор

Сектор договірної роботи

Сектор інженерних споруд

Сектор охорони праці

Фінансово-економічний 

відділ

Рівень 3 СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

Планово-економічний 

відділ

Відділ ремонту і 

комплектації (ВРК)

Відділ поточного 

утримання колії

Рівень 2. РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ) Заступник директора 

регіональної філії 

(Залізниці)

Головний інженер

Технічне управління (ТУ)

Перший заступник 

начальника департаменту

Центри 

механізації 

колійних робіт
<<Служба П

Колійні 

ремонтно-

механІчні заводи
<<Служба П

ЛВЧД 

Тернопіль, 

КДМ Самбір
<<Служба П

Новомосковський 

шпалопросочуваль-

ний завод

Заступник начальника 

департаменту з ремонту

Дистанції захисн. 

лісонасаджень 

(ПЧЛ)

Колійні машинні 

станції по 

земполотну

Мостобуді-

вельні поїзди

Колійні 

ремонтно-

механІчні заводи
>>ДРЕМ

Центр 

механізації 

колійних робіт
>>ДРЕМ

Дорожні 

лабораторії 

діагностики

Колієвимірюваль-

ні та дефекто-

скопні вагони

>>ДРВІС

>>ДРВІС

6

6

Відділ інженерних споруд
<< УІС

Відділ з контролю технічного 

стану інженерних споруд - 

"Мостовипробна станція ЦП"
>>УЦМКР

Старокостянтинів-

ський завод ЗБШ

<<ЦП

Колійні машинні 

станції по 

земполотну
<<Служба П

6

Мостобуді-

вельні поїзди

<<Служба П

5

Рава-Руський 

шпалопросочуваль-

ний завод
<<ЦП

Кар'єроуправління
18

Дирекція з ремонту та 

відновлення інженерних 

споруд (ДРВІС)
<<МБП-36

Дирекція з ремонту іта 

експлуатації машин (ДРЕМ)

<<ЦМКР ПЗЗ

Сектор механізації

Заступник начальника 

департаменту з експлуатації

Технічний відділ
>>ТУ

Відділ нормативного 

забезпечення >>ТУ

Департамент колії та 

споруд

ЦП

Науково-конструкторське, 

технологічне бюро 

колійного господарства
>>Цтех

Відділ механізації
>>ТУ

Відділ поточного 

утримання колії
>>УЕ

Дистанції колії 

(ПЧ)
108Колійні машинні 

станції
32

Рейкозварю-

вальні потяги
6

Сектор ремонту залізничної 

колії >>ВРК

Сектор комплектації ремонту 

залізничної колії >>ВРК

Український центр 

механізації колійних 

робіт
<<ЦП

1 

1 
1 

2 

2 

2 

2 

ВИРОБНИЧИЙ БЛОК Вертикаль інфраструктури і тяги ЦП 

3 

4 

1 

2 1 

1 2 
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Централізація засобів механізації колійних робіт та потужностей для їх утримання 1 

 Створення філії “Дирекція з ремонту та експлуатації колійних машин” на базі ДП “Український центр механізації 

колійних робіт”. До складу філії також надаються центри механізації колійних робіт залізниць, колійні ремонтно-

механічні заводи залізниць та ін. структурні підрозділи по утриманню колійної техніки (ЛВЧД Тернопіль, КДМ 

Самбір). 

 Централізація засобів механізації колійних робіт створить умови для більш ефективного їх використання за 

єдиним планом в рамках всіх залізниць, оновлення і технічного переоснащення, а також забезпечення поточного 

утримання технічних засобів, а також більш рівномірно розподіляти навантаження ремонтних заводів. 

Умовні позначення (попередня сторінка)

Існуючий підрозділ або той, що має 

прямі аналоги

Новий підрозділ, в тому числі на 

базі існуючих

Підрозділ змінив своє 

підпорядкування

Підрозділ розформовується

Підрозділ виключається з даної структури і 

передається в управління до іншої>>X

>> X Структура, до якої відходить підрозділ

<< X Структура, від якої перейшов підрозділ

Оперативне підпорядкування

Адміністративне підпорядкування

1 Ключові зміни

ВИРОБНИЧИЙ БЛОК 

 В рамках консолідації управління промисловими підприємствами, ДП «Рава-Руський шпалопросочувальний 

завод» передається до окремої філії, що утворюється на базі ДП «Управління промислових підприємств». 

Передача ДП «Рава-Руський шпалопросочувальний завод» до УПП 3 

Вертикаль інфраструктури і тяги ЦП 

Централізація засобів з ремонту та відновлення інженерних споруд 2 

 Створення філії “Дирекція з ремонту та відновлення інженерних споруд” до складу якої ввійдуть колійні 

машинні станції по земляному полотну та мостобудівні поїзди, а також ДП «Старокостянтинівський завод 

залізобетонних шпал». 

 Централізація КМС по земполотну і МБП створить умови для більш ефективного їх використання за єдиним 

планом в рамках всіх залізниць, оновлення і технічне переоснащення, а також забезпечення поточного 

утримання технічних засобів. 
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ВИРОБНИЧИЙ БЛОК 

 На другому етапі реформування пропонується централізація дорожніх лабораторій діагностики, 

колієвимірювальних та дефектоскопних вагонів у філії “Центр діагностики залізничної колії”, яка буде 

виділена з “Дирекції з ремонту та експлуатації колійних машин” створеної на першому етапі на базі ДП 

“Український центр механізації колійних робіт”. Це дозволить розподіляти використання магістральних 

засобів діагностики за єдиним планом в рамках всіх залізниць та приділяти більшу увагу найбільш 

вантажонапруженим напрямкам. 

 Також на другому етапі пропонується включити філію “Центр діагностики залізничної колії” до складу філії 

“Єдиний центр діагностики інфраструктури АТ УЗ”, що об’єднає в собі філії діагностики колії, пристроїв 

тягового електропостачання та шляхових пристроїв СЦБ та зв’язку. 

Централізація магістральних засобів діагностики колії в Центрі діагностики залізничної колії 5 

Вертикаль інфраструктури і тяги ЦП 

 В рамках відокремлення ведення господарчої діяльності з апарату АТ УЗ пропонується передача Відділу з 

контролю технічного стану інженерних споруд – “Мостовипробна станція ЦП” до філії “Дирекція з ремонту та 

експлуатації колійних машин” що буде утворена на базі ДП “Український центр механізації колійних робіт”. 

 

Передача мостовипробної станції ЦП до УЦМКР 4 

На подальших етапах реформування:  

Створення окремої Дирекції з будівництва та ремонту колії 
6 

 У відповідності до раніше затверджених рішень Укрзалізниці (Наказ №16-Ц від 20.01.2012, зі змінами від 

01.10.2012 №347-Ц), на базі виділених зі складу регіональних філій (залізниць) КМС та РЗП створення 

Центральної дирекції з будівництва та ремонту колії  

 Централізація КМС і РЗП створить умови для більш ефективного їх використання за єдиним планом в 

рамках всіх залізниць, оновлення і технічне переоснащення, а також забезпечення поточного утримання 

технічних засобів 
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Ключові функції Департаменту колії та споруд та 

підпорядкованих структур (1/2) 

АПАРАТ 

Департамент колії і споруд (ЦП) 

 Управління, технічне регулювання і нормативне 

забезпечення експлуатації, ремонту та відновлення колій і 

штучних споруд 

 Управління, технічне регулювання і нормативне 

забезпечення робіт з діагностики стану колії та штучних 

споруд 

 Управління, технічне регулювання і нормативне 

забезпечення, координація та контроль закупівель колійної 

техніки для експлуатації і капітального ремонту колії та 

штучних споруд 

 Аналіз технічного стану колії і штучних споруд, проведення 

єдиної технічної політики і розвиток колійного господарства 

 

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ) 

Служба колії 

 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 

 

ФІЛІЇ 

Дирекція з ремонту та експлуатації колійних машин 

(ДРЕМ) 

 Виконання всіх видів робіт по ремонту, відновленню та 

поточному утриманню колії з застосуванням машин та 

механізмів 

 Забезпечення ефективного використання машин та механізмів 

при виконанні робіт в рамках всіх залізниць 

 Оновлення, технічне переоснащення і поточне утримання 

технічних засобів, машин та механізмів 

 

Дирекція з ремонту та відновлення інженерних споруд 

(ДРВІС) 

 Аварійне відновлення, ремонт, реконструкція та будівництво 

мостів, тунелів, земляного полотна та ін. штучних споруд 

 Розробка проектів складних допоміжних споруд та конструкцій, 

проектів організації будівництва та виконання робіт з 

аварійного відновлення, ремонту, реконструкції та будівництва 

штучних споруд 

 Надання інжинірингових послуг, розробка технологічних 

процесів 

 Виробництво залізобетонних та металевих конструкцій для 

ремонту, реконструкції та будівництва інженерних споруд 

 Забезпечення ефективного використання машин та механізмів 

при виконанні робіт в рамках всіх залізниць 

 Оновлення, технічне переоснащення і поточне утримання 

технічних засобів, машин та механізмів 

 

ВИРОБНИЧИЙ БЛОК Вертикаль інфраструктури і тяги ЦП 
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Ключові функції Департаменту колії та споруд та 

підпорядкованих структур (2/2) 

ФІЛІЇ 

Управління Промислових Підприємств 

 Видобуток гранітів, андезитів, пісковику (18 

кар’єроуправлінь) 

 Видобуток будівельного піску (1 кар’єроуправління) 

 Видобуток гравію (1 кар’єроуправління) 

 Просочування деревини (виготовлення дерев’яних шпал, 

мостових і перевідних брусів) 

 

ДОЧІРНІ АТ 

ПрАТ «Гніванський завод спец залізобетону»,  

ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» 

 Виробництво попередньо напружених залізобетонних 

шпал для залізничної колії; 

 Виробництво бетонних блоків, опор контактної мережі та 

цегли, а також цементних сумішей та інших будівельних 

матеріалів; 

 Інші функції відповідно до статутів, без змін 

ВИРОБНИЧИЙ БЛОК Вертикаль інфраструктури і тяги ЦП 
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ВИРОБНИЧИЙ БЛОК Вертикаль інфраструктури і тяги ЦШ 

ЗГП з

 інфраструктури

Департамент 

автоматики, 

телемеханіки та зв’язку

Рівень 1. АПАРАТ УПРАВЛІННЯ 

Начальник служби 

Ш

Рівень 2. РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ)

Директор 

регіональної філії 

(Залізниці)

Філії в підпорядкуванні ЦШ

Відділ нормативної 

документації
Планово-економічний відділ

Відділ засобів автоматики та 

телемеханіки

Оперативний відділ Відділ розвитку та надійності

ЦШ

Рівень 3 СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

Відділ телекомунікацій та 

засобів контролю

Філія  «Центральна станція 

зв’язку» (ЦСЗ)

Філія «Центр діагностики 

пристроїв СЦБ та зв’язку»

Відділ СЦБ
Відділ зв’язку, радіо 

і ПОНАБ
Технічний відділ

Регіональні підрозділи 

ЦСЗ

<<Служба Ш

Дистанції сигналізації та зв’язку

2

31

1

4

5

5

<<ЦСЗ

Заступник директора 

Департаменту

Заступник директора 

Департаменту
Головний інженер

Перший заступник 

директора Департаменту

Існуючий підрозділ або той, що має 

прямі аналоги

Новий підрозділ, в тому числі на базі 

існуючих

Підрозділ змінив своє підпорядкування

Підрозділ розформовується

Підрозділ виключається з даної структури і 

передається в управління до іншої>>X

>> X Структура, до якої відходить підрозділ

<< X Структура, від якої перейшов підрозділ

Адміністративне підпорядкування

Оперативне підпорядкування

Умовні позначення

1 Ключові зміни

Фінансово-

економічний відділ

>>Служба НФ

6

ПрАТ «Київський 

електротехнічний завод 

«Транссигнал»

6 Кількість підрозділів
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Перепідпорядкування централізованої функції диспетчерського контролю 

1 

 Пропонується виділити зі складу ДП “Центральна станція зв'язку” функцію централізованого 

диспетчерського контролю пристроїв СЦБ та зв’язку, яка не є профільною для філії та порушує  правила 

розділення функцій експлуатації та контролю 

 Передати функцію централізованого диспетчерського контролю пристроїв СЦБ та зв’язку, разом із 

відповідним персоналом, до апарату управління Департаменту у вигляді оперативного відділу в 

підпорядкуванні заступника начальника Департаменту з питань автоматики та телемеханіки. 

 

2 

 Поточне підпорядкування підрозділів не відповідає їхній функціональній спрямованості, що призводить до 

перехресного підпорядкування 

 Пропонується перепідпорядкувати підрозділи за функціональною спрямованістю, а саме, відділ розвитку та 

надійності, а також відділ нормативної документації підпорядкувати Головному інженеру. 

 

Створення планово-економічного відділу 3 

 В поточній структурі апарату управління відсутній підрозділ у функції якого були б покладені зведення та 

аналіз фінансових показників 

 Фактично, функції планово-економічного відділу виконуються спеціалістами з непрофільних підрозділів: 

провідним інженером з нормування праці та спеціалістами з відділу розвитку та надійності засобів 

автоматики, телемеханіки та зв’язку 

 Пропонується сформувати планово-економічний відділ та включити до його складу спеціалістів 

непрофільних підрозділів, що зараз фактично виконують функції даного відділу. 

ВИРОБНИЧИЙ БЛОК Вертикаль інфраструктури і тяги ЦШ 
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Створення філії “Центр діагностики пристроїв СЦБ та зв’язку”  4 

 Пропонується створити філію “Центр діагностики пристроїв СЦБ та зв’язку” за рахунок часткового виведення 

зі складу філій-залізниць персоналу та відповідних основних засобів, а саме вагон-лабораторій діагностики 

шляхових пристроїв СЦБ та зв’язку 

 Функцією філії буде покладено ведення робіт з діагностування шляхових пристроїв СЦБ та зв’язку за 

допомогою вимірювальних вагон-лабораторій 

 Винесення функції діагностики у окрему філію дозволить: 

 Рівномірно розподіляти засоби діагностики за єдиним планом в рамках всіх доріг та приділяти більшу 

увагу найбільш вантажонапруженим напрямкам 

 Уніфікувати обладнання та підхід до виконання діагностики 

 Підвищити якість діагностики за рахунок виведення її як функції зі складу експлуатуючих підрозділів, 

що забезпечить незалежність експертної оцінки 

 Виконувати роботи для сторонніх замовників та розвивати цей вид діяльності 

 Чітко розділити фінансування експлуатаційних витрат та запобігти перехресному субсидіюванню. 

 На другому етапі пропонується включити філію “Центр діагностики пристроїв СЦБ та зв’язку” до складу філії 

“Єдиний центр діагностики інфраструктури АТ УЗ”, що об’єднає в собі філії діагностики колії, пристроїв 

тягового електропостачання та шляхових пристроїв СЦБ та зв’язку. 

ВИРОБНИЧИЙ БЛОК Вертикаль інфраструктури і тяги ЦШ 
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Виділення ліцензованої діяльності та функції забезпечення неоперативного зв’язку у 

окрему філію   

 Пропонується на базі ДП “Центральна станція зв’язку” створити філію “Центральна станція зв’язку” до 

функцій якої буде покладено: 

  Забезпечення магістрального, телеграфного та селекторного зв’язку 

  Ведення ліцензованої діяльності 

  Проектування пристроїв зв’язку та їх монтування “під ключ” на замовлення АТ УЗ та сторонніх 

замовників. 

 Виділити дистанції зв’язку  (разом з відповідними активами залізниць) зі складу залізниць та 

перепідпорядкувати їх ЦСЗ задля забезпечення виконання функцій ЦСЗ на рівні доріг 

 На подальших етапах реформування планується поступове виділення зі складу дистанцій СЦБ та зв’язку 

цехів, функціями яких є підтримка неоперативного зв’язку та здійснення ліцензованої діяльності, та їхнє 

подальше включення до складу відповідних регіональних підрозділів ЦСЗ. Ітераційність процесу спричинена 

неможливістю повсякмісного розподілу існуючого комутаційного обладнання, в зв’язку з чим реорганізація 

відбуватиметься після планового технічного переоснащення дистанцій. 

 

5 
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Передача функції ведення бухгалтерського обліку з Фінансово-економічного відділу 

служби Ш доріг до централізованої бухгалтерії 

 Централізація передбачає перенесення бухгалтерій служб блоку забезпечення та вертикалі інфраструктури 

та тяги до Фінансово-економічної служби. Функції планування та аналізу господарчої діяльності будуть 

залишені за Фінансово-економічним відділом Служби сигналізації та зв’язку 

  Централізація повинна супроводжуватися підвищенням рівня автоматизації облікової системи Фобос. А 

саме, надання планово-економічному відділу можливості отримувати всю необхідну інформацію у 

потрібному форматі та з потрібною аналітикою. Рекомендовано розпочати процес протягом другого етапу 

реформування 

 Переваги централізації: поступова оптимізація штату працівників, стандартизація процесів та методології, 

контрольних процедур та документообігу, прискорення підготовки звітності за рахунок ліквідації одного рівня 

агрегації даних, підвищення якості даних. 

6 
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Ключові функції Департаменту сигналізації та зв’язку (ЦШ) 

та підпорядкованих структур 

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ) 

Служба сигналізації та зв’язку 

 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. 

АПАРАТ 

Департамент сигналізації та зв’язку (ЦШ) 

 Формування технічної політики та забезпечення 

безпеки руху потягів; 

 Щоденний контроль за використанням пристроїв 

автоматики, телемеханіки та зв’язку; 

 Заходи з усунення недоліків пристроїв; 

 Розвиток та розробка нової техніки, елементів систем 

та технічних умов для  пристроїв; 

 Модернізація пристроїв; 

 Впровадження системи диспетчерської централізації 

пристроїв автоматики, телемеханіки та зв’язку. 

 

ФІЛІЇ 

Центральна станція зв’язку (ЦСЗ) 

 Забезпечення магістрального, телеграфного та 

селекторного зв’язку; 

 Ведення ліцензованої діяльності з надання послуг 

зв’язку; 

 Проектування пристроїв зв’язку та їх монтування «під 

ключ» на замовлення АТ УЗ та сторонніх замовників. 

Центр діагностики пристроїв СЦБ та зв’язку 

 Ведення робіт з діагностування шляхових пристроїв 

СЦБ та звя’зку АТ УЗ та сторонніх замовників за 

допомогою вимірювальних вагон-лабораторій 

Дочірні АТ 

ПрАТ «Київський електротехнічний завод 

«Транссигнал» 

 Виробництво засобів сигналізації, електричної та 

диспетчерської централізації, пристроїв 

автоблокування а також засобів дефектоскопії рейок та 

вимірювання колії на замовлення АТ УЗ та інших 

замовників; 

 Виробництво та ремонт швидкісних вагонів-

шляховимірювачів; 

 Інші функції відповідно до статуту, без змін. 

Вертикаль інфраструктури і тяги | ЦШ ВИРОБНИЧИЙ БЛОК Вертикаль інфраструктури і тяги ЦШ 
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Цільова організаційна структура Департаменту електрифікації та 

електропостачання (ЦЕ) через рік після утворення АТ УЗ 

ВИРОБНИЧИЙ БЛОК Вертикаль інфраструктури і тяги ЦЕ 

ЗГП з

 інфраструктури

Департамент 

електрифікації та 

електропостачання

Рівень 1. АПАРАТ УПРАВЛІННЯ 

Начальник служби Е

Директор 

регіональної філії 

(Залізниці)

Філії в підпорядкуванні ЦЕ

Сектор модернізації 

технологічних 

електричних мереж

Відділ ремонту та 

утримання пристроїв 

електрифікації

ЦЕ

Рівень 3 

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

Відділ перспективного 

розвитку мереж

Регіональні 

підрозділи Філії 

„Трансенергозбут”

Відділ експлуатації Технічний відділ

Філія „Дирекція з енергозбуту 

„Трансенергозбут”

Філія 

„Енерготрансдіагностика”

Дистанції електропостачання 

Лінійні підрозділи 

Філії 

„Трансенергозбут”

Управління 

енергозбуту

>>Трансенергозбут

<<Служба Е

<<Служба Е

Центральний 

Енергодиспетчерський 

пункт

Технічний відділ

Сектор 

енергозбереження

Перший заступник директора
Заступник директора з 

ліцензованої діяльності
Головний інженер

Відділ фінансового 

аналізу та нормування 

праці

Сектор тарифів 

електроенергіїСектор інвестиційних 

програм локальних 

мереж

Існуючий підрозділ або той, що має 

прямі аналоги

Новий підрозділ, в тому числі на базі 

існуючих

Підрозділ змінив своє підпорядкування

Підрозділ розформовується

Підрозділ виключається з даної структури і 

передається в управління до іншої>>X

>> X Структура, до якої відходить підрозділ

<< X Структура, від якої перейшов підрозділ

Адміністративне підпорядкування

Оперативне підпорядкування

Умовні позначення

1 Ключові зміни

Сектор балансів 

електроенергії

Відділ електрифікації

Сектор комплектації

Заступник директора з 

електрифікації

Сектор планування

Дорожній 

енергодиспетчерський 

пункт та група режимів

1 2 3 4

5

5

5

5

6

Рівень 2.

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ)

Фінансово-

економічний відділ

7

Група режимів

>>Служба НФ
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Перепідпорядкування підрозділів, що забезпечують функцію експлуатації 1 

 Поточне  підпорядкування підрозділів, що забезпечують функцію експлуатації, не відповідає їхній 

функціональній спрямованості, що призводить до перехресного підпорядкування 

 Відділ електрифікації та модернізації на цей час виконує дві функції, одна з яких пов’язана з веденням 

експлуатаційної (модернізація), а друга - інвестиційної (електрифікація) діяльності. Пропонується розділити 

відділ електрифікації та модернізації на наступні підрозділи та підпорядкувати їх згідно з їхньою 

функціональною спрямованістю: 

 Відділ електрифікації 

 Сектор модернізації технологічних електричних мереж  

 Сектор інвестиційних програм локальних мереж. 

 Пропонується підпорядкувати Першому заступнику директора департаменту відділ ремонту та утримання 

пристроїв електропостачання, сектор модернізації технологічних електричних мереж та сектор інвестиційних 

програм локальних мереж 

 Таке підпорядкування підрозділів одному керівнику забезпечить об’єднання функцій експлуатації  та  

модернізації технологічних і локальних мереж, які тісно пов’язані. 

Ключові зміни в структурі Департаменту електрифікації та 

електропостачання (1/5)    
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Перепідпорядкування підрозділів, що забезпечують функцію електрифікації 2 

 В поточній структурі апарату управління відсутні підрозділи, у функції яких були б покладені: 

 Розробка та контроль за виконанням планів капітальних інвестицій та постачання матеріалів та 

обладнання 

 Консолідація планів закупівель залізниць та формування технічних характеристик матеріалів та 

обладнання для виконання робіт з електрифікації, модернізації, капітального та поточного ремонту 

пристроїв електрифікації. 

 Задля забезпечення виконання вищенаведених функцій пропонується створити наступні підрозділи: 

 Сектор планування 

 Сектор комплектації. 

 Пропонується підпорядкувати Заступнику директора департаменту з електрифікації відділ електрифікації, 

створений під час розділення відділу електрифікації та модернізації (дивись Зміну 1), а також сектори 

планування і комплектації 

 Таке підпорядкування забезпечить об’єднання підрозділів, що забезпечують функцію розвитку тягової мережі, 

в зоні відповідальності профільного керівника. 

Перепідпорядкування підрозділів, що забезпечують функцію ведення технічної політики 3 

 Поточне  підпорядкування підрозділів, що забезпечують функцію, не відповідає їхній функціональній 

спрямованості, що призводить до перехресного підпорядкування та не відповідає чинній нормативній базі 

 Пропонується підпорядкувати технічний відділ та сектор енергозбереження Головному інженеру, оскільки 

згідно чинної нормативної бази саме він є відповідальним за формування технічної політики та 

енергозбереження. 

Вертикаль інфраструктури і тяги ВИРОБНИЧИЙ БЛОК ЦЕ 
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 Поточна організаційна структура апарату управління не забезпечує потреб AT УЗ у наступних функціях: 

 Розробка, затвердження та контроль виконання програми розвитку електричних мереж (вимога 

Держенергонагляду) 

 Здійснення якісної оцінки технічного стану повітряних мереж та трансформаторних підстанцій(вимога 

Держенергонагляду) 

 Організаційна та підготовча робота щодо видачі ТУ на приєднання електроустановок споживачів до 

електричних мереж залізниць 

 Аналіз фінансових показників 

 Розробка та планування тарифів на постачання електроенергії 

  Аналіз, встановлення причин та розробка заходів по усуненню міжсистемних перетікань активної та 

реактивної енергії мережами залізниць та понаднормових витрат електроенергії 

 Ведення державної та галузевої статистичної звітності щодо обсягів передачі та постачання 

електроенергії . 

 Задля забезпечення виконання наведених вище функцій, пропонується в підпорядкуванні Заступника 

директора з ліцензійної діяльності створити наступні підрозділи: 

 Відділ перспективного розвитку мереж, до функцій якого покласти забезпечення виконання умов 

Держенергонагляду та роботу з забезпечення приєднання електроустановок споживачів 

 Відділ фінансового аналізу та планування, до функцій якого покласти планування фінансових 

показників та аналіз фактичних витрат, а також нормування праці 

 Сектор тарифів електроенергії, до функцій якого покласти планування тарифів 

 Сектор балансів електроенергії, до функцій якого покласти контроль за перетіканнями та 

понаднормовими витратами електроенергії, а також ведення статистичної звітності. 

Реорганізація підрозділів, що забезпечують функцію ліцензованої діяльності 4 

Вертикаль інфраструктури і тяги ВИРОБНИЧИЙ БЛОК ЦЕ 
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Створення філії з передачі та постачання електроенергії 5 

 У відповідності до чинного законодавства необхідно виділити функцію ліцензованої передачі та постачання 

електроенергії до окремого суб’єкта господарювання 

 Пропонується створити на базі Управління енергозбуту дирекцію з енергозбуту “Трансенергозбут” – філію АТ 

УЗ,  для здійснення ліцензованої діяльності з постачання та передачі електроенергії. 

 До новоствореної філії пропонується перепідпорядкувати структурні відокремлені підрозділи з енергозбуту, 

разом із лінійними підрозділами, що підпорядковуються службі електропостачання в поточній структурі 

 Винесення функції з передачі та постачання  електроенергії у окрему філію дозволить чітко розділити 

фінансування експлуатаційних витрат на профільну та ліцензовану діяльності та запобігти перехресному 

субсидіюванню 

 

  
Створення філії “Енерготрансдіагностика” 6 

 Пропонується створити філію діагностики пристроїв тягового електропостачання за рахунок часткового 

виведення зі складу філій-залізниць персоналу та відповідних основних засобів, а саме вагон-лабораторій 

діагностики пристроїв тягового електропостачання та інших 

 Функцією філії буде покладено ведення робіт з діагностування контактної мережі за допомогою 

вимірювальних вагон-лабораторій, а також технічно та технологічно складного електротехнічного 

обладнання тягових підстанцій та електричних мереж АТ УЗ та сторонніх замовників 

 Винесення функції діагностики у окрему філію дозволить: 

 Рівномірно розподіляти засоби діагностики за єдиним планом в рамках всіх доріг та приділяти більшу 

увагу найбільш вантажонапруженим напрямкам та напрямкам прискореного руху 

 Уніфікувати обладнання та підхід до виконання діагностики 

 Підвищити якість діагностики за рахунок виведення її як функції зі складу експлуатуючих підрозділів, 

що забезпечить незалежність експертної оцінки 

Вертикаль інфраструктури і тяги ВИРОБНИЧИЙ БЛОК ЦЕ 
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Створення філії “Енерготрансдіагностика” (продовження) 

 Дозволить виконувати роботи для сторонніх замовників та розвивати цей вид діяльності 

 Чітко розділити фінансування експлуатаційних витрат на профільну та ліцензовану діяльності та запобігти 

перехресному субсидіюванню. 

 На другому етапі пропонується включити філію “Енерготрансдіагностика” до складу філії “Єдиний центр діагностики 

інфраструктури АТ УЗ”, що об’єднає в собі філії діагностики колії, пристроїв тягового електропостачання та шляхових 

пристроїв СЦБ та зв’язку. 

Передача функції ведення бухгалтерського обліку з Фінансово-економічного відділу служби Е 

доріг до централізованої бухгалтерії 

 Централізація передбачає перенесення бухгалтерій служб блоку забезпечення та вертикалі інфраструктури та тяги до 

Фінансово-економічної служби. Функції планування та аналізу господарчої діяльності будуть залишені за Фінансово-

економічним відділом Служби електрифікації 

  Централізація повинна супроводжуватися підвищенням рівня автоматизації облікової системи Фобос. А саме, 

надання планово-економічному відділу можливості отримувати всю необхідну інформацію у потрібному форматі та з 

потрібною аналітикою. Рекомендовано розпочати процес протягом другого етапу реформування 

 Переваги централізації: поступова оптимізація штату працівників, стандартизація процесів та методології, 

контрольних процедур та документообігу, прискорення підготовки звітності за рахунок ліквідації одного рівня агрегації 

даних, підвищення якості даних. 

6 

7 

Вертикаль інфраструктури і тяги ВИРОБНИЧИЙ БЛОК ЦЕ 

На подальших етапах реформування:  

Створення окремої Дирекції з ремонту та будівництва пристроїв  тягового електропостачання 8 

 У відповідності до раніше затверджених рішень Укрзалізниці (Наказ №16-Ц від 20.01.2012, зі змінами від 01.10.2012 

№347-Ц), на базі виділених зі складу регіональних філій (залізниць) БМП та ДЕММ створення Дирекції з ремонту та 

будівництва пристроїв тягового електропостачання 

 Основною функцією філії буде ведення робіт з модернізації, капітального ремонту та капітального будівництва 

пристроїв тягового електропостачання, локальних мереж АТ УЗ та сторонніх замовників. 
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РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ) 

Служба електропостачання 

 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. 

 

АПАРАТ 

Департамент електрифікації та електропостачання 

(ЦЕ) 

 Забезпечення стійкої та безперебійної роботи 

пристроїв електропостачання, передачі електричної 

енергії  для залізничних споживачів та тяги поїздів; 

 Організація ліцензованої діяльності з передачі та 

постачання електроенергії і ефективності закупівлі 

електроенергії для забезпечення потреб залізниць, 

підприємств, підпорядкованих Укрзалізниці та інших 

споживачів; 

 Організація робіт з електрифікації та розвитку тягової 

контактної мережі; 

 Організація єдиної технічної політики в області 

технічного обслуговування, ремонту і модернізації 

засобів електропостачання та електрифікації 

залізниць. 

ВИРОБНИЧИЙ БЛОК Вертикаль інфраструктури і тяги ЦЕ 
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Ключові функції Департаменту електрифікації та 

електропостачання (ЦЕ) та підпорядкованих структур (2/2) 

ФІЛІЇ 

Дирекція з енергозбуту «Трансенергозбут» 

 Здійснення ліцензованої діяльності з постачання та 

передачі електроенергії: закупівля електроенергії на 

Оптовому ринку електричної енергії України на 

підставі укладених договорів та її постачання 

споживачам АТ УЗ та стороннім замовникам. 

Дирекція діагностики та моніторингу пристроїв 

тягового електропостачання 

«Енерготрансдіагностика» 

 Ведення робіт з діагностування контактної мережі за 

допомогою вимірювальних вагон-лабораторій, а також 

технічно та технологічно складного електротехнічного 

обладнання тягових підстанцій та електричних мереж 

АТ УЗ та сторонніх замовників. 

ВИРОБНИЧИЙ БЛОК Вертикаль інфраструктури і тяги ЦЕ 
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Основні характеристики існуючої структури: 
 

 Підпорядкування управлінь інженерно-технічного блоку різним заступникам Генерального директора 

 Об’єднання в одному управлінні різних функцій, що потребують окремої спеціалізації 

 Служби на дорогах підпорядковуються Центральному апарату не адміністративно, а лише оперативно 

Генеральний директор

Рівень 1.

АПАРАТ УПРАВЛІННЯ

Начальник залізниці

Рівень 3. 

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

Рівень 2.

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ)

Служба 

статистики

Дорожній центр 

науково-технічної 

інформації

Головне управління 

розвитку та технічної 

політики

Головне управління 

матерІально-технічного 

забезпечення

Головне управління 

інформаційних технологій 

Головне управління 

статистики

Дорожній центр 

стандартизації та 

метрології

Служба матеріально-

технічного 

забезпечення

Служба 

капітальних 

вкладень

Цтех

ЦХ

ЦІТ

ЦЧУ

Перший заступник 

генерального директора

Перший заступник 

генерального директора

Заступник 

Генерального 

директора

Заступник 

Генерального 

директора

Головне управлІння 

безпеки руху та екології

Філії та дочірні підприємства

ЦРБ

Головне управління 

капітальних вкладень

ЦКВ

Головне управління 

охорони і орагнізації праці

ЦТЗБ

Технічна служба

ДП „Державний науково-

дослідний центр залізничного 

транспорту України” (ДНДЦ)

ДП „Проектно-

вишукувальний інститут 

залізничного транспорту 

України” 5

ДП „Проектно-

конструкторське технологічне 

бюро з автоматизації систем 

управління на залізничному 

Транспорті” (ПКТБ АСУ ЗТ)

ДП „Головний 

інформаційно-

обчислювальний центр” 

(ГІОЦ)

Регіональні відділення ПКТБ 

АСУ ЗТ

Укрзалізничпостач (ЦХП)

Інформаційно-

обчислюваний 

центр (ІОЦ)

Регіональні 

інформаційно-

обчислюваниі центри 

(РІОЦ)

Дорожній 

експертно-

технічний центр

Регіональні відділи 

статистики
Лабораторії

Служба охорони 

праці та 

промислової безпеки

БЛОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вертикаль інженерно-технічного забезпечення  



© Укрзалізниця 2012-2013. Всі права захищені 

Відокремлення Управління капітального 

будівництва 

Створення Тендерного комітету АТ 

Укрзалізниця 

Централізація науково-дослідних установ 

(ДНДЦ, проектно-вишукувальні інститути) 

Підпорядкування Служб Статистики 

залізниць Управлінню Статистики 

► Посилення контролю над капітальним будівництвом  

► Відокремлення від непрофільних видів діяльності 

(керування інвестиційними проектами та інвестиційною 

програмою в окрему структуру - Департамент інвестиційної 

політики) 

► Формування єдиного центру відповідальності за закупівлю 

об’єктів капітальних інвестицій 

► Підвищення ефективності діяльності, пов'язане з 

проведенням торгів 

► Підвищення ефективності роботи технологічних установ 

(ПКТБ) від об’єднання з науковими (ДНДЦ) 

► Оптимізація адміністративного апарату 

► Стандартизація підходів до розробки технічної документації 

► Підвищення об’єктивності зібраних даних 

► Стандартизація методології збору даних та розрахунку 

статистичних показників 

► Оптимізація чисельності персоналу 

Виділення функції екологічної безпеки з 

ЦРБ 

► Чітке розділення відповідальності за безпеку руху і за 

екологічну безпеку 

► Більш ефективна робота з відповідними міністерствами, 

органами і службами державної влади 

Ключові зміни для побудови цільової вертикалі 

Інженерно-технічного забезпечення 

Ефект від впровадження Ключові зміни  

1 

2 

3 

4 

5 
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Реорганізація функції технічної підтримки 

користувачів ІТ систем  

► Підвищення ефективності роботи функції технічної 

підтримки користувачів за рахунок розділення першої і 

другої ліній підтримки та впровадження технологічної карти 

типових інцидентів 

► Підвищення якості обслуговування користувачів за рахунок 

створення “єдиного вікна” для звернень користувачів 

Ключові зміни для побудови цільової вертикалі 

Інженерно-технічного забезпечення 

Ефект від впровадження Ключові зміни  

6 

7 

113 

Створення філії ГІОЦ та включення до її 

складу ІОЦів доріг 

► Створення єдиного центру затрат на експлуатацію ІТ 

систем 

► Виділення непрофільної діяльності в окрему філію 

► Перехід на сервісну модель експлуатації ІТ систем 
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Цільова структура вертикалі Інженерно-технічного забезпечення 

через рік після утворення АТ УЗ 
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ЗГП інженерно-технічного 

забезпечення

Департамент розвитку та технічної 

політики

Департамент планування та контролю 

за закупівлями МТР

Департамент інформаційних 

технологій 

Управління статистики

Управління екологічної безпеки

Управління охорони праці та 

промислової безпеки

Управління капітального будівництва

Цтех

ЦХ ЦІТ

ЦЧУ

ЦЕКО

ЦБТ

ЦКБ

Філія „Проектно-конструкторське 

технологічне бюро з автоматизації 

систем управління на 

залізничному транспорті ”

Філія „Головний 

інформаційно-

обчислювальний центр” 

(ГІОЦ)

Торговий дім АТ УЗ

Директор 

регіональної філії 

(Залізниці)

Регіональний центр науково-

технічної інформації

Регіональний центр стандартизації 

та метрології

Служба матеріально-

технічного 

забезпечення

Служба капітального 

будівництва
Технічна служба

Регіональна служба  

статистики

АТ Науково-дослідний і 

конструкторсько-технологічний 

інститут залізничного транспорту 

(ДНДЦ)

АТ Проектно-

вишукувальний інститут 

залізничного транспорту 

України

Служба 

інформаційних 

технологій

Інформаційно-

обчислювальні центри 

рІвня доріг – відділення 

(ІОЦ) 

Регіональні відділення інформаційно-обчислювальних 

центрів (РІОЦ)

Регіональні відділення 

ПКТБ АСУ ЗТ

Тендерний комітет АТ 

Укрзалізниця

Філії та дочірні підприємстваРівень 1.

АПАРАТ УПРАВЛІННЯ

Рівень 3. 

СТРУКТУРНІ

ПІДРОЗДІЛИ

Рівень 2.

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ)

Голова правління

Регіональний 

експертно-технічний 

центр

Лабораторії
Регіональні відділи 

статистики

Служба охорони 

праці та промислової 

безпеки

Відділ екологічної 

безпеки

Сектор екології 

безпеки

Умовні позначення

Існуючий підрозділ або той, що має 

прямі аналоги

Новий підрозділ, в тому числі на 

базі існуючих

Підрозділ змінив своє 

підпорядкування

Підрозділ розформовується

Підрозділ виключається з даної структури і 

передається в управління до іншої>>X

>> X Структура, до якої відходить підрозділ

<< X Структура, від якої перейшов підрозділ

Оперативне підпорядкування

Адміністративне підпорядкування

1 Ключові зміни
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Голова правління

Департамент розвитку і 

технічної політики (ЦТЕХ)

АТ Науково-дослідний і 

конструкторсько-

технологічний інститут 

залізничного транспорту

Головний інженер, 

перший заступник 

директора філії

Калібрувальні 

лабораторії

Повірочні 

лабораторії

АТ Проектно-вишукувальний 

інститут залізничного 

транспорту України

Філії та дочірні 

підприємства

Рівень 1.

АПАРАТ УПРАВЛІННЯ

Рівень 3. 

СТРУКТУРНІ 

ПІДРОЗДІЛИ

Рівень 2.

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ)

Заступник директора 

департаменту

Технічна служба

Регіональний центр 

стандартизації та метрології

Регіональний центр науково-

технічної інформації 

Відділ координації науково-

дослідних та дослідно-

конструкторських розробок та 

нормативної документації

Заступник директора 

департаменту

Сектор координації науково-

дослідних і проектних 

організацій та з питань 

інтелектуальної власності

Сектор тягового та 

моторвагонного 

рухомого складу

Бібліотеки, 

музеї

Заступник директора 

департаменту

Сектор вантажних та 

пасажирських вагонів

Відділ комплексних програм 

та перспективного розвитку 

галузі

Сектор технічного аналізу 

інфраструктури

Відділ ресурсозбереження

Відділ технічного 

регулювання та 

стандартизації

Сектор стандартизації та 

технічного аналізу

Відділ метрології та 

технічної експертизи

<< ЦТ

Регіональний експертно-

технічний центр

Регіональні та 

профільні 

лабораторії

Відділ 

ресурсозбереження

Вимірювальні 

лабораторії

Регіональна вимірювальна 

лабораторія хіміко-технічних 

та еколог. досліджень (ДХТЛ)
<< Т

1-й заступник директора 

департаменту

Виробнича дільниця 

оперативної 

поліграфії

Студія 

звукозапису

Цільова структура Департаменту розвитку та технічної політики 

через рік після утворення АТ УЗ 

1 

2 
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4 

3 

5 

3 

Існуючий підрозділ або той, що має 

прямі аналоги

Новий підрозділ, в тому числі на базі 

існуючих

Підрозділ змінив своє підпорядкування

Підрозділ розформовується

Підрозділ виключається з даної структури і 

передається в управління до іншої>>X

>> X Структура, до якої відходить підрозділ

<< X Структура, від якої перейшов підрозділ

Адміністративне підпорядкування

Оперативне підпорядкування

Умовні позначення

1 Ключові зміни
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Створення АТ Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут 1 

 Створення АТ Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту на базі 

наступних організацій: 

 Державний науково-дослідний центр залізничного транспорту України (ДНДЦ) 

 Проектно-конструкторське та технологічне бюро по ремонту локомотивів (ПКТБ ЦТ) 

 Проектно-конструкторське та технологічне бюро рухомого складу (ПКТБ ЦВ) 

 Науково-конструкторське та технологічне бюро колійного господарства (ПКТБ ЦП) 

Ключові зміни в структурі та функціях Департаменту 

розвитку та технічної політики (1/2) 

Створення АТ Проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту України 2 

 Об’єднання п'яти Державних підприємств “Проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту 

України” (Донецький, Львівський, Дніпропетровський, Одеський, Укрзалізничпроект) та створення АТ 

Проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту України 

 Виділення Проектно-вишукувальних інститутів в окреме АТ дозволить рівномірно розподіляти навантаження 

на інститути в різних регіонах, використовувати єдину базу технічних розробок та оптимізувати 

адміністративний штат 
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Передача функції нормування використання ПЕР з Локомотивного господарства до ЦТех 3 
 В Центральному апараті: передача Відділу енергозбереження, прогнозування, нормування та 

використання ПЕР з Департаменту тяги до Департаменту розвитку та технічної політики. Зміна назви на 

Відділ ресурсозбереження 

 В Регіональних філіях (залізницях): передача Відділу з нормування паливно-енергетичних ресурсів з 

Локомотивного господарства до Технічної служби. Зміна назви на Відділ ресурсозбереження 

 Пропонована зміна дозволить відокремити структуру, яка визначає політику від її виконавців. В результаті 

буде створений незалежний центр компетенції з використання ПЕР 
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Ключові зміни в структурі та функціях Департаменту 

розвитку та технічної політики (2/2) 

Централізація регіональних лабораторій 4 
 В регіональних філіях (залізницях): підпорядкування калібрувальних, повірочних, вимірювальних 

лабораторій  та Дорожньої вимірювальної лабораторії хіміко-технічних та екологічних досліджень (ДХТЛ) 

Регіональному центру стандартизації і метрології 

 Централізація дозволить: оптимізувати штат, стандартизувати методологію вимірювань, створити єдину базу 

вимірювальних еталонів, підвищувати кваліфікацію інженерів, запровадивши єдину програму професійного 

навчання 

 Серед вимірювальних лабораторій буде обрано ті, що зможуть проводити більш широкий спектр вимірювань 

та бути незалежним арбітром у суперечливих питаннях між постачальниками та іншими лабораторіями УЗ 
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Розвиток діяльності з розробки нормативів користування інфраструктурою 5 
 На подальших етапах реформування у складі Цтех рекомендується розвиток напрямку розробки нормативів 

користування інфраструктурою у питаннях, що можуть створювати конфлікт інтересів між різними 

департаментами, філіями та дочірніми компаніями (час простою, час на обслуговування рухомого складу, 

обсяги запасів та обсяги постачання запасних частин тощо) 

 Потенційним результатом подібної координації буде підвищення ефективності використання ресурсів в 

масштабі акціонерного товариства в цілому 

 Розвиток даної діяльності можливо буде потребувати залучення спеціалістів, як з профільних департаментів, 

так і сторонніх 
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АПАРАТ 

Департамент технічної політики (Цтех) 

 Впровадження єдиної технічної політики АТ 

 Розробка методологічної бази для інновацій 

 Розробка та реалізація програми розвитку галузі 

 Формування стандартів та координація роботи з 

метрології на залізничному транспорті 

 Підготовка інженерної записки про технічний стан 

залізничного транспорту. 

 Координація робіт з впровадження системи 

управління якістю 

 Координація робіт з захисту інтелектуальної власності 

 

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ) 

Дорожній центр науково-технічної інформації (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 

 

Ключові функції Департаменту розвитку та технічної 

політики (Цтех)  та підпорядкованих структур 
 

Технічна служба (Цтех) 

 Проведення організаційної роботи та здійснення 

заходів щодо формування єдиної науково-технічної 

політики Залізниці 

 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 (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 

Регіональний експертно-технічний центр (Цтех) 

 Здійснює технічний огляд та експертне обстеження 

(технічну діагностику) об’єктів підвищеної небезпеки 
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ДОЧІРНІ АТ 

Науково-дослідний та конструкторсько-

технологічний інститут  

 Проведення фундаментальних та прикладних 

науково-дослідних та дослідно-конструкторських 

робіт, спрямованих на забезпечення функціонування 

залізничного транспорту 

 Розробка моделей функціонування та розвитку галузі 

залізничного транспорту, експертних систем підтримки 

прийняття управлінських рішень з елементами 

прогнозування напрямків розвитку 

 Аналітичний огляд сучасних тенденцій в діяльності 

залізничного транспорту розвинених країн з метою 

визначення поточних та довготривалих пріоритетів 

розвитку вітчизняної техніки, технології перевезень та 

способів експлуатації залізничного транспорту 

 Розробка концепцій, перспективних програм, 

прогнозів та моделей розвитку залізничного 

транспорту з урахування взаємодії з іншими видами 

транспорту, в тому числі пропозиції щодо формування 

регіональної транспортної політики 

Ключові функції Департаменту розвитку та технічної 

політики (Цтех)  та підпорядкованих структур 

 

 Розробка технічних вимог та рекомендацій щодо 

техніко-експлуатаційних характеристик рухомого 

складу 

 Виконання науково-дослідних робіт відповідно до 

планів розвитку та впровадження державних та 

галузевих програм. 

 Інспекційне приймання продукції для потреб 

залізничного транспорту (як нової, так і після ремонту) 

 Технічний аудит процесів з вироблення продукції та 

послуг для потреб залізничного транспорту 

Проектно-вишукувальний інститут 

 Виконання будь-яких видів інженерних вишукувань 

для залізничного транспорту 

 Розробка проектної та нормативної документації для 

реалізації проектів зі створення та модернізації нової 

техніки, обладнання та інфраструктури 

 Здійснення нагляду за будівництвом та 

реконструкцією об'єктів та участь у роботі комісій з 

прийманням їх до експлуатації 
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Цільова структура функції матеріально-технічного забезпечення 

(ЦХ, відділи тендерних закупівель, тендерний комітет АТ) 

Директор регіональної філії 

(Залізниці)

Рівень 1.

АПАРАТ УПРАВЛІННЯ
ЗГП інженерно-технічного 

забезпечення

Департамент планування  та 

контролю за закупівлями

Відділ тендерних 

закупівель

Торговий дім АТ 

УЗ

Правління

Наглядова рада

Служба МТЗ

Заступник начальника з 

інженерно-технічного 

забезпечення

ЦХ

Тендерний Комітет АТ 

Укрзалізниця

Рівень 2.

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (залізниці)

Філії та дочірні підприємства

2 

Умовні позначення

Існуючий підрозділ або той, що має 

прямі аналоги

Новий підрозділ, в тому числі на 

базі існуючих

Підрозділ змінив своє 

підпорядкування

Підрозділ розформовується

Підрозділ виключається з даної структури і 

передається в управління до іншої>>X

>> X Структура, до якої відходить підрозділ

<< X Структура, від якої перейшов підрозділ

Оперативне підпорядкування

Адміністративне підпорядкування

1 Ключові зміни

1 
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Цільова структура Департаменту планування та контролю 

закупівель МТР через рік після утворення АТ УЗ 

Департамент 

планування та контролю 

за закупівлями МТР

Планово-

економічний 

відділ

Відділ 

матеріалів

Сектор 

паливно - 

мастильних 

матеріалів

Сектор 

конкурсної 

документації

Сектор розвитку 

технологічних 

процесів

Рівень 1.

АПАРАТ УПРАВЛІННЯ

Фінансово-

економічний 

відділ

Технічний 

відділ

Відділ 

договірної 

роботи

Відділ 

складського 

господарства

Відділ 

запасних 

частин

Служба МТЗ

Склади НОДХ

Аналітичний 

відділ цін та 

договірної роботи

Сектор 

обладнання

Відділ 

матеріалів
Сектор ВБК та 

металобрухту
Відділ 

обладнання 

Філії та дочірні підприємства

Рівень 2.

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (Залізниці)

Перший Заступник 

начальника 

управління

Заступник 

начальника 

управління

ЗГП інженерно-технічного 

забезпечення

Торговий Дім АТ 

УЗ

ЦХП

Склади палива

<< НТ

Сектор ВБК та 

металобрухту

Сектор 

запасних 

частин

Відділ з 

розрахунків за 

використання 

ПЕР << НТ
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Умовні позначення

Існуючий підрозділ або той, що має 

прямі аналоги

Новий підрозділ, в тому числі на 

базі існуючих

Підрозділ змінив своє 

підпорядкування

Підрозділ розформовується

Підрозділ виключається з даної структури і 

передається в управління до іншої>>X

>> X Структура, до якої відходить підрозділ

<< X Структура, від якої перейшов підрозділ

Оперативне підпорядкування

Адміністративне підпорядкування

1 Ключові зміни

2 

3 
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Цільова структура філії Торговий дім АТ УЗ через рік 

після утворення АТ УЗ 

Торговий дiм 

АТ УЗ (ЦХП)

Відділ 

електротехнічного 

обладнання та 

засобів зв’язку

Відділ вторинної 

сировини

Відділ Надання 

побутових 

послуг

Сектор митних 

процедур 

Акредитаційний 

відділ

Відділ 

Суцільнокатних 

коліс та 

металопрокату 
Відділ 

автотранспортн

ого 

господарства

Склади 

матеріалів та 

палива

Відділ запасних 

частин Вагонів, 

колійних машин 

та механізмів

Відділ верхньої 

будови колії та 

штучних споруд

Відділ матеріалів

Відділ правового 

забезпечення 

Відділ 

координації 

розрахунків

Відділ 

розрахунків з 

контрагентами

Бухгалтерія

Планово – 

економічний 

відділ

Відділ  АСУ та 

інформаційного 

забезпечення

Відділ підготовки 

договорів
Сектор охорони

Конкурсний відділ

Відділ 

технологічного 

обладнання та 

машин

Відділ управління 

податковими 

ризиками

Відділ палива та 

мастильних 

матеріалів

Паливно-

технологічний 

відділ

Відділ Запчастин 

локомотивів та 

ГТВ
Відділ маркетингу

Господарський 

відділ

Відділ з 

організаційно- 

документарного 

забезпечення

Сектор захисту 

інформації

Сектор 

економічної 

безпеки

Відділ кадрово-

організаційної 

роботи

>>ЦН

>>ЦН

2
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Умовні позначення

Існуючий підрозділ або той, що має 

прямі аналоги

Новий підрозділ, в тому числі на 

базі існуючих

Підрозділ змінив своє 

підпорядкування

Підрозділ розформовується

Підрозділ виключається з даної структури і 

передається в управління до іншої>>X

>> X Структура, до якої відходить підрозділ

<< X Структура, від якої перейшов підрозділ

Оперативне підпорядкування

Адміністративне підпорядкування

1 Ключові зміни

4 

4 
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Ключові зміни в структурі та функціях Департаменту 

планування та контролю за закупівлями (1/2)   

Створити філію Торговий Дім АТ Укрзалізниця на основі ДП Укрзалізничпостач  2 

Створити Тендерний комітет АТ Укрзалізниця 1 

 У поточній структурі апарату Укрзалізниці існують окремі тендерні комітети в Управлінні капітальних 

вкладень, ДП Укрзалізничпостач та тендерний комітет у складі ЦН.  

 Пропонується створення єдиного Центрального Тендерного комітету АТ Укрзалізниця. Що дозволить: 

 мінімізувати паралельні та дублюючі функції з організації процедури конкурсної закупівлі 

 посилити контроль за процедурами закупівлі капітальних інвестицій , обладнання та інших 

стратегічних видів закупівель 

 Тендерний комітет АТ УЗ - це колегіальний орган, що буде змінювати свій склад, в залежності від предмету 

закупівель. Тендерний комітет буде збиратися на тимчасовій основі для прийняття рішень 
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 На сьогодні функція матеріально-технічного забезпечення Укрзалізниця організована як вертикально 

інтегрована структура, що включає три рівні закупівель: 

 централізовані закупівлі 

 закупівлі на рівні залізниць 

 закупівлі для експлуатаційних потреб на рівні структурних підрозділів 

 Перший рівень - централізовані закупівлі, виконує ДП Укрзалізничпостач, що не є частиною Укрзалізниці, а 

є окремою юридичною особою. 

 Створити філію Торговий Дім на основі ДП Укрзалізничпостач, що дозволить 

 посилити оперативність та контроль над централізованими видами закупівель 

 впровадити єдині процеси з організації матеріально технічного забезпечення на всіх рівнях 
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Ключові зміни в структурі та функціях Департаменту 

планування та контролю за закупівлями (2/2)  

Призначити ЦХ куратором Відділів тендерних закупівель залізниць 3 

Передати непрофільні відділи (ательє, автобаза) до складу філії “Адміністративно-

господарське управління” 
4 

 На сьогодні Відділи тендерних закупівель на залізницях функціонують у рамках виконання закону про 

Державні закупівлі та підпорядковуються безпосередньо начальнику залізниці  

 На рівні центрального апарату відсутній єдиний орган, який би керував діяльністю відділів тендерних 

закупівель залізниць 

 Пропонується додати до функціоналу Сектору конкурсної документації функції з консультації Відділів 

тендерних закупівель залізниць, щодо закупівлі товарів, робіт та послуг  

 Це полегшить регулювання складних та спірних питань у роботі Відділів тендерних закупівель, шляхом 

надання методологічної підтримки 
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 У поточній структурі ДП Укрзалізничпостач (ЦХП), який виконує функції з організації централізованих 

закупівель для Укрзалізниці знаходяться: 

  Відділ надання побутових послуг (а саме ательє з пошиття одягу) 

 Відділ автотранспортного господарства (автобаза, що обслуговую керівників та співробітників 

центрального апарату Укрзалізниці). 

 Пропонується віднести Відділ надання побутових послуг та Відділ автотранспортного господарства до 

складу філії “Адміністративно-господарське управління” (АГУ), метою розмежування за видами діяльності, а 

також виділення непрофільної діяльності  

БЛОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вертикаль інженерно-технічного забезпечення  ЦХ 



© Укрзалізниця 2012-2013. Всі права захищені 125 

АПАРАТ 

Департамент планування та контролю за 

закупівлями матеріально-технічних ресурсів (ЦХ) 

 формування фінансових планів матеріально-

технічного забезпечення 

 контроль за станом матеріально-технічного 

забезпечення та договірною роботою структурних 

підрозділів, філій та підприємств АТ УЗ (згідно 

регламенту матеріально-технічного забезпечення в АТ 

«УЗ») 

 формування планів та контроль реалізації брухту 

металів 

Ключові функції матеріально-технічного забезпечення  

(ЦХ, відділи тендерних закупівель, тендерний комітет АТ) 

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ) 

Служба Матеріально-технічного забезпечення (НХ): 

 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 

 організація та проведення процедури тендерної 

закупівлі товарів, робіт та послуг 

ФІЛІЇ 

Торговий дім АТ УЗ (ЦХП); 

 забезпечення МТР виробничої та експлуатаційної 

діяльності АТ УЗ, філій, структурних підрозділів, 

дочірніх товариств та інших підприємств залізничного 

транспорту 

 зовнішньоекономічна діяльність, імпорт залізничної 

продукції, оформлення митних процедур 

 організація та проведення конкурсних процедур 

закупівель, здійснення конкурентного відбору 

постачальників, комплексне вивчення ринку 

 заготівля, переробка та реалізація металобрухту 
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Цільова структура Департаменту інформаційних технологій 

через рік після утворення АТ УЗ  

БЛОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вертикаль інженерно-технічного забезпечення  ЦІТ 
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ЗГП

Інженерно-технічного 

забезпечення

Департамент Інформаційних 

технологій

Начальник служби ІТ

Директор 

регіональної філії 

(Залізниці)

Відділ автоматизації 

вантажних перевезень

Відділ АСУ ресурсами та 

документообігом

ЦІТ

Відділ ведення фінансово-

договірних робіт
Філія “ГІОЦ” Філія “ПКТБ АСУ ЗТ”

Регіональні 

підрозділи ПКТБ

3 5 7

ІОЦ

<<ЦІТ

Відділ автоматизованих 

систем управління

Відділ організації роботи 

технічних засобів
Технічний відділ ЄТехПД
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Детальна організаційна структура апарату управління ЦІТ 

через рік після утворення АТ УЗ 

БЛОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вертикаль інженерно-технічного забезпечення  ЦІТ 

Департамент 

Інформаційних 

технологій

Відділ автоматизації 

вантажних перевезень
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ЦІТ
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1 Ключові зміни
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Зміни в організаційній структурі відділів автоматизації 1 

 Задля досягнення чіткого розподілу функцій, уникнення перехресного підпорядкування та централізації 

компетенцій фахівців відділів АСУ ресурсами та документообігом, Автоматизації пасажирських перевезень 

та Автоматизації вантажних перевезень, пропонується створити в рамках кожного з відділів структуру 

секторів у відповідності до функцій, що передбачається покласти на дані відділи. 

Ключові зміни у структурі Департаменту інформаційних технологій (1/7)  

Зміни в організаційній структурі функції Головного інженера 2 

 У поточній структурі апарату управління відсутні підрозділи, у функції яких було б покладено: 

 Координацію робіт щодо розвитку та експлуатації серверної програмно-апаратної інфраструктури 

(системне програмне забезпечення та серверне обладнання) 

 Розробку нормативної документації 

 Координацію робіт з впровадження та розвитку інформаційної безпеки. 

 Такі функції у поточній структурі покладено на спеціалістів непрофільних підрозділів, що не є оптимальним 

для забезпечення безперебійної роботи всіх інформаційних автоматизованих систем та розвитку технологій 

 Для забезпечення цих функцій та з метою уникнення перехресного підпорядкування, пропонується у рамках 

технічного відділу, що знаходиться в підпорядкуванні головного інженера, створити наступні підрозділи: 

 Сектор експлуатації та розвитку програмно-апаратних засобів автоматизованих систем 

 Сектор телекомунікаційних систем та управління інформаційними ресурсами 

 Сектор нормативної документації 

 Сектор інформаційної безпеки. 

БЛОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вертикаль інженерно-технічного забезпечення  ЦІТ 
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Створення відділу ведення фінансово-договірних робіт 3 

 Пропонується на базі планово-економічного відділу створити відділ ведення фінансово-договірних робіт, до 

функцій якого покласти: 

 Моніторинг і планування закупівель 

 Ведення договорів з постачальниками послуг, програмного та апаратного забезпечення 

 Планування та аналіз фінансових показників 

 Контроль за виконанням нормативів. 

Створення відділу аналізу виробничої діяльності та перспективного розвитку 4 

 У поточній структурі апарату управління відсутні підрозділи, у функції яких було б покладено планування та  

контроль інформатизації АТ УЗ 

 Пропонується створити відділ аналізу виробничої діяльності та перспективного розвитку, до функцій якого 

покласти: 

 Комплексне планування інформатизації АТ УЗ 

 Розподіл фінансування на інформатизацію 

 Контроль виконання плану інформатизації АТ УЗ 

 Контроль витрат на інформатизацію. 

Ключові зміни у структурі Департаменту інформаційних технологій (2/7)  

БЛОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вертикаль інженерно-технічного забезпечення  ЦІТ 
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Створення філії ГІОЦ 5 

 Пропонується на базі ДП ГІОЦ створити філію ГІОЦ, до функцій якої покласти забезпечення безперебійної 

експлуатації всіх інформаційних автоматизованих систем, які є в компетенції Департаменту 

  Задля формування цілісної сервісної функції на всіх рівнях управління, пропонується перепідпорядкувати 

ІОЦи (включно з регіональними відділеннями), що в поточній структурі знаходяться в складі доріг, філії ГІОЦ 

 Підрозділи ЄТехПД, що в поточній структурі знаходяться у складі ІОЦів, хоча виконують непрофільні для ІОЦ 

функції, пропонується вивести зі складу ІОЦ та передати до профільної структури з обслуговування 

перевізних документів - Єдиного розрахункового центру.  

Створення служб інформаційних технологій на регіональних філіях (залізницях) 6 

 Виведення ІОЦів зі складу доріг та перехід на сервісну модель експлуатації інформаційних систем та 

комп’ютерного обладнання, потребують створення на рівні доріг структури, що відповідатиме за: 

 Контроль якості надаваних послуг 

 Координацію робіт з впровадження інформаційних систем 

 Збір інформації про потреби користувачів та формування заявок на закупівлю. 

 Пропонується вивести зі складу ІОЦів персонал, до функцій якого в поточній структурі входить контроль 

експлуатації, збір інформації про потреби користувачів та формування заявок на закупівлю, а також 

координація робіт з впровадження інформаційних систем 

 На базі виведеного з ІОЦів персоналу створити служби інформаційних технологій на рівні доріг, що 

підпорядковуватимуться ЦІТ та виконуватимуть функції контролю експлуатації автоматизованих систем та 

координації роботи ІОЦів в частині впровадження на залізниці інформаційних автоматизованих систем а 

також збору інформації про потреби споживачів та формування заявок на закупівлю. 
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Ключові зміни у структурі Департаменту інформаційних технологій (3/7)  

БЛОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вертикаль інженерно-технічного забезпечення  ЦІТ 
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Створення філії ПКТБ АСУ ЗТ 7 

 Пропонується на базі ДП ПКТБ АСУ ЗТ створити філію ПКТБ АСУ ЗТ, до функцій якої покласти розробку та 

оперативний супровід автоматизованих систем для залізничного транспорту та повністю передати до її 

складу функцію розробки програмного забезпечення, що зараз знаходиться в ГІОЦ, разом із відповідним 

штатом. 

 

Реорганізація функції технічної підтримки користувачів 8 

 Пропонується на першому етапі виділити підрозділ першої лінії підтримки (Service Desk) у складі ІОЦ. 

Підрозділ не потребує висококваліфікованих кадрів і виконуватиме наступні функції: 

 Прийом та реєстрація всіх звернень користувачів 

 Первинна підтримка користувачів: віддалене вирішення типових питань за допомогою технологічної 

карти типових інцидентів 

 При неможливості вирішення звернення користувача, перенаправлення звернення спеціалістам другої 

лінії підтримки 

 Координація робіт, що виконуються в рамках вирішення звернень, контроль за виконанням 

звернень/нарядів, перенаправлених спеціалістам другої лінії підтримки 

 Інформування всіх зацікавлених сторін про стан робіт по зверненням користувачів. 

 Сформувати підрозділ пропонується з менш кваліфікованого персоналу з підрозділів ІОЦ, що займаються 

технічною підтримкою користувачів (студенти-практиканти, починаючі спеціалісти) 

Ключові зміни у структурі Департаменту інформаційних технологій (4/7)  
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Реорганізація функції технічної підтримки користувачів (продовження) 8 

 Також пропонується на першому етапі у складі ІОЦ доріг виділити підрозділ технічної підтримки 

персонального комп’ютерного та офісного обладнання (Desktop Support), що виконуватиме наступні функції: 

 Технічна підтримка парку персональних комп’ютерів (ПК): 

 Підтримка апаратної частини ПК 

 Підтримка системного та прикладного програмного забезпечення ПК 

 Підтримка клієнтської частини АРМів. 

 Технічна підтримка офісного печатного, копірувального та мережевого обладнання 

 Вищезазначені заходи дозволять  підвищити якість та швидкість вирішення звернень користувачів 

 

Ключові зміни у структурі Департаменту інформаційних технологій (5/7)  
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Варіант зміни №8, наведений вище, було узгоджено на засіданні Робочої комісії з реформування 7-го 

лютого 2013 (Протокол № 3/10 від 07.02.2013).  Варіант зміни №8, запропонований консультантами 

ТОВ «Ернст енд Янг», відрізняється від затверджених змін у наступних положеннях: 

 Задля уникнення на першому етапі ризиків погіршення якості обслуговування та втрати оперативності 

контролю функції технічної підтримки користувачів, спричинених виведенням функції зі складу доріг, 

пропонується: 

 На першому етапі на базі виведеного з ІОЦ персоналу створити підрозділ першої лінії підтримки 

(Service Desk) та підрозділ технічної підтримки персонального комп’ютерного та офісного 

обладнання (Desktop Support) у складі служби ІТ регіональних філій (залізниць) 

 На подальших етапах, з підвищенням рівня зрілості ІТ процесів, пропонується ітераційна передача 

функцій першої лінії підтримки та технічної підтримки персонального комп’ютерного та офісного 

обладнання до ГІОЦ (разом з відповідним персоналом). 

 Передача функцій першої лінії підтримки до вертикалі ГІОЦ/ІОЦ буде доцільною лише після виконання 

наступних вимог: 

 Впровадження автоматизованої системи підтримки користувачів (система Service Desk), 

функціонал якої включав би до себе: 

 Автоматизація процесу обробки та передачі звернень 

 Можливість користувачів контролювати хід вирішення їхніх звернень 

 Можливість користувачів оцінювати якість та швидкість вирішення звернень. 

 Суттєва частина заробітної платні співробітників залучених до виконання функції технічної 

підтримки користувачів повинна залежати від оцінки якості та кількості вирішених звернень. 

Ключові зміни у структурі Департаменту інформаційних технологій (6/7)  
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Кількість користувачів на одного ІТ спеціаліста 
 Ми вважаємо, що вищезазначена послідовність 

заходів дозволить не тільки уникнути ризиків 

погіршення якості обслуговування користувачів, а 

й підвищити рівень зрілості процесів управління 

інцидентами та управління рівнем сервісу. Це, в 

свою чергу, дозволить підвищити показник 

співвідношення ІТ спеціалістів до загальної 

кількості ІТ користувачів до рівня 25-го процентіля 

протягом першого етапу, та до рівня медіани на 

другому етапі (25-й процентіль та медіана взяті з 

дослідження видання Computer Economics за 2012 

рік для транспортної галузі, що є відображенням 

статистики провідних світових практик).   

 

Ключові зміни у структурі Департаменту інформаційних технологій (7/7)  
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Ключові функції Департаменту інформаційних технологій (ЦІТ) 

та підпорядкованих структур 

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ) 

Служба інформаційних технологій 

 Контроль якості надаваних послуг;  

 Координація робіт з впровадження інформаційних 

систем; 

 Збір інформації про потреби користувачів та 

формування заявок на закупівлю. 

АПАРАТ 

Департамент інформаційних технологій (ЦІТ) 

 Забезпечення безперебійної експлуатації всіх 

інформаційних автоматизованих систем, які є в 

компетенції  Департаменту; 

 Забезпечення автоматизації та інформатизації 

основних бізнес-процесів; 

 Розробка стратегії розвитку господарства 

інформаційних технологій та інших господарств; 

 Синхронізація процесів господарств. 

 

ФІЛІЇ 

Проектно-конструкторське бюро з автоматизації 

систем управління на залізничному транспорті 

(ПКТБ АСУ ЗТ) 

 Розробка та оперативний супровід автоматизованих 

систем для залізничного транспорту. 

 

Головний інформаційно-обчислювальний центр 

(ГІОЦ) 

 Безперебійна експлуатація всіх інформаційних 

автоматизованих систем, які є в компетенції  

Департаменту; 

 Взаємодія з суміжними залізницями інших держав: 

СНД та країн Євросоюзу; 

 Експлуатація офіційного сайту УЗ; 

 Організація електронного документообігу. 
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Цільова структура Управління статистики через рік після 

утворення АТ УЗ 
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Управління 

Статистики

ЗГП з інженерно-

технічного 

забезпечення

Відділ оперативної 

звітності та аналізу графіка 

виконаного руху поїздів

Відділ 

контрольно-

ревізійної роботи

Директор регіональної філії 

(Залізниці)

Регіональна служба 

статистики

Перший заступник 

директора Регіональної 

філії

Регіональні відділи 

статистики

Голова правління

Рівень 1.

АПАРАТ УПРАВЛІННЯ

Рівень 3. 

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

Рівень 2.

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ)

1-й заступник 

начальника управління

Відділ системної 

методології, та зведеної 

нормативної документації

Заступник начальника 

управління

Заступник начальника 

управління

Відділ технічної озброєності 

та ведення 

автоматизованих картотек

Відділ промисловості, 

праці та заробітної 

плати

Відділ 

використання 

рухомого складу

Відділ технічної 

озброєності,праці та 

заробітної плати

Відділ 

ведення 

картотек

Відділ аналізу 

графіка руху 

поїздів

Відділ 

контрольно-

ревізійної роботи

Сектор управлінської 

звітності

2 

1 

Умовні позначення

Існуючий підрозділ або той, що має 

прямі аналоги

Новий підрозділ, в тому числі на 

базі існуючих

Підрозділ змінив своє 

підпорядкування

Підрозділ розформовується

Підрозділ виключається з даної структури і 

передається в управління до іншої>>X

>> X Структура, до якої відходить підрозділ

<< X Структура, від якої перейшов підрозділ

Оперативне підпорядкування

Адміністративне підпорядкування

1 Ключові зміни

БЛОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вертикаль інженерно-технічного забезпечення  ЦЧУ 



© Укрзалізниця 2012-2013. Всі права захищені 

Підпорядкування Служб Статистики залізниць Управлінню статистики 1 

 В регіональних філіях: підпорядкування служб статистики регіональних філій Управлінню статистики в 

Центральному апараті, створення “Регіональних служб статистики”. 

 Передбачається, що формування функціональної вертикалі призведе до підвищення об’єктивності зібраних 

даних, а також створить умови для стандартизації методології збору даних та розрахунку статистичних 

показників. 

Ключові зміни в структурі та функціях Управління статистики 

Створення сектору Управлінської звітності 2 

 У складі “Відділу оперативної звітності та аналізу графіка виконаного руху поїздів“ виділити “Сектор 

управлінської звітності” з функцією систематизації існуючого переліку звітності, розробки спрощених форм 

управлінської звітності та доопрацювання методології звітності. 

 Наявна управлінська звітність, що готується для ключових керівників (начальників Головних управлінь, 

заступників Генерального директора), є складною та громіздкою, а методологія розрахунку показників не 

завжди узгоджена з технологічним процесом. 

 Ефективне виконання пропонованої функції дозволить прискорити обробку інформації для прийняття 

управлінських рішень: розраховувати обіг вагону, відстежувати обсяги перевезень за напрямками, видами 

вантажів, перевізниками. 
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АПАРАТ 

Управління статистики (ЦЧУ) 

 Організовує ведення статистичних спостережень, 

переписів та обліку на підприємствах Укрзалізниці 

 Розробляє альбоми форм статистичного обліку і 

звітності 

 Аналізує і узагальнює інформацію про результати 

роботи галузевих служб, готує звітність 

 Здійснює контроль дотримання встановленого 

порядку обліку і достовірності даних звітності 

 Контролює впровадження обчислювальної техніки для 

обліку і розробки статистичної звітності 

Ключові функції Управління статистики (ЦЧУ) та 

підпорядкованих структур 

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ) 

Регіональні служби статистики (ЦЧУ) 

 Збір даних та розрахунок операційних показників з 

використання рухомого складу, надання зведених 

показників для аналізу діяльності структурних 

підрозділів у відповідні галузеві служби 

 Ведення картотеки вагонів, контроль ведення 

документації власниками вагонів 

 Формування статистичних звітів з технічної 

озброєності, праці та заробітної плати, надання 

зведеної звітності по філії до апарату управління АТ 

УЗ 

 Контроль правильності ведення статистичних 

спостережень та складання статистичної звітності на 

структурних підрозділах 

 Організація ведення статистичних спостережень руху 

поїздів на станціях, аналіз графіку руху поїздів, 

формування щоденної звітності та надання у 

відповідні галузеві служби 
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Цільова структура Управління екологічної безпеки через рік 

після утворення АТ УЗ 

ЗГП інженерно-

технічного 

забезпечення

Управління 

екологічної безпеки

Відділ екологічної безпеки

Відділ дозвільної 

системи

Сектор екологічного 

моніторингу

Відділ економіки 

природокористування

ЦЕКО

Сектор екологічної безпеки у ДН

<<ЦРБ

Рівень 1.

АПАРАТ УПРАВЛІННЯ

Рівень 3. 

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

Рівень 2.

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ)

Філії та дочірні підприємства

Перший заступник 

начальника управління

Директор 

регіональної філії 

(Залізниці)

1 
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Умовні позначення

Існуючий підрозділ або той, що має 

прямі аналоги

Новий підрозділ, в тому числі на 

базі існуючих

Підрозділ змінив своє 

підпорядкування

Підрозділ розформовується

Підрозділ виключається з даної структури і 

передається в управління до іншої>>X

>> X Структура, до якої відходить підрозділ

<< X Структура, від якої перейшов підрозділ

Оперативне підпорядкування

Адміністративне підпорядкування

1 Ключові зміни

БЛОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вертикаль інженерно-технічного забезпечення  ЦЕКО 

1 

1 
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Ключові зміни в структурі та функціях Управління екологічної безпеки 
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Управління екологічної безпеки (ЦЕКО) виділяється зі складу ЦРБ і включається до блоку 

інженерно-технічного забезпечення 
1 

 Функція забезпечення екологічної безпеки виділяється з ЦРБ в окреме управління, яке напряму 

підпорядковується ЗГП інженерно-технічного забезпечення. Регіональні підрозділи екологічної безпеки 

Залізниць передаються в пряме підпорядкування начальника Управління екологічної безпеки 

 Створення окремого Управління екологічної безпеки в підпорядкуванні ЗГП інженерно-технічного 

забезпечення дозволить: 

 Покращити координацію дій для забезпечення екологічної безпеки на залізничному транспорті; 

 Підвищити рівень корпоративної відповідальності АТ УЗ за навколишнє середовище, що підвищить 

лояльність міжнародних організацій та суспільства в цілому по відношенню до групи компаній УЗ; 

 Підвищити ефективність роботи з відповідними міністерствами, органами і службами державної влади 

і знизити штрафні санкції; 

 Розділити функції управління безпекою руху та екологічною безпекою 

 На подальших етапах реформування в вертикалі ЦЕКО можливо створення спеціалізованих екологічних 

лабораторій (в тому числі на базі існуючих вимірювальних лабораторій), основною задачею яких буде 

аналітичний контроль за впливом господарської діяльності УЗ на довкілля. Наявність екологічних 

лабораторій дозволить забезпечити дотримання природоохоронного законодавства і міжнародних угод та 

зменшити витрати на оплату лабораторних вимірювань стороннім організаціям 

 На подальших етапах реформування також можливий розгляд перспектив щодо створення Науково-

дослідного центру з охорони навколишнього середовища 
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АПАРАТ 

Управління екологічної безпеки (ЦЕКО) 

 Організація і контроль виконання заходів для забезпечення екологічної безпеки, 

раціонального використання, збереження та охорони земель, надр, водних ресурсів, 

атмосферного повітря, озонового шару, об’єктів тваринного і рослинного світу, а також 

природно-заповідного фонду 

 Екологічний контроль ліквідації наслідків і розслідування причин техногенних аварій і 

катастроф на залізничному транспорті 

 Взаємодія з державними органами, службами і міжнародними організаціями з питань 

охорони природи і екології 

 Організація та забезпечення контролю за діями підприємств залізничного транспорту 

в сферах утилізації відходів, перевезення небезпечних вантажів і ліквідації наслідків 

аварій, що призводять  до  забруднення довкілля 

 Інформування підприємств залізничного транспорту про зміни законодавства та 

регуляторних норм, надання консультативно-методичної допомоги з питань 

екологічної безпеки 

 Організація отримання дозвільних документів на використання природних ресурсів 

 Супроводження інвестиційних проектів з питань екологічної безпеки 

 Розповсюдження передового досвіду в галузі охорони навколишнього середовища та 

раціонального використання природних ресурсів 

 Аналіз та контроль дотримання норм екологічної безпеки під час розрахунків при 

нарахуванні зборів за спеціальне використання природних ресурсів, екологічних 

податків та податків за землю 

 Організація і контроль проведення лабораторного екологічного та радіологічного 

контролю, у тому числі транспортних засобів і вантажів 

 Участь у роботі технічних і державних комісій з прийняття в експлуатацію об'єктів та 

обладнання, що впливає на стан екологічної безпеки 

Ключові функції Управління екологічної безпеки (ЦЕКО) 

БЛОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вертикаль інженерно-технічного забезпечення  ЦЕКО 

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ) 

Відділ екологічної безпеки 

 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 

Важливо зазначити: під час розробки майбутньої організаційної структури ЦЕКО, перелік завдань та функцій майбутнього 

управління знаходився в процесі перегляду Укрзалізницею. Таким чином, ключовим завданням наступного етапу проекту є 

уточнення переліку функцій ЦЕКО та врахування їх впливу на майбутню організаційну структуру 
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Управління охорони праці 

та промислової безпеки

Нормативно-методичний 

сектор

Відділ промислової 

безпеки
Відділ контролю за 

безпекою та умовами праці
Відділ охорони праці

Служба охорони праці та 

промислової безпеки

Сектор охорони праці
Сектор нагляду за об'єктами 

підвищеної небезпеки

<<ЦТЗБ

Начальник підрозділу

Голова правління

Директор філії

ЗГП з питань інженерно-

технічного забезпечення

Сектор охорони праці

Філії та дочірні 

підприємства

Рівень 1.

АПАРАТ УПРАВЛІННЯ

Рівень 3. 

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

Рівень 2.

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ)

Заступник начальника 

управління

Галузевий навчально-

методичний центр з 

охорони праці

ЦБТ

Цільова структура Управління охорони праці та промислової 

безпеки (ЦБТ) 
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Умовні позначення

Існуючий підрозділ або той, що має 

прямі аналоги

Новий підрозділ, в тому числі на 

базі існуючих

Підрозділ змінив своє 

підпорядкування

Підрозділ розформовується

Підрозділ виключається з даної структури і 

передається в управління до іншої>>X

>> X Структура, до якої відходить підрозділ

<< X Структура, від якої перейшов підрозділ

Оперативне підпорядкування

Адміністративне підпорядкування

1 Ключові зміни

1 

БЛОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вертикаль інженерно-технічного забезпечення  ЦБТ 
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Ключові зміни у структурі Управління охорони праці та 

промислової безпеки    

Відокремлення Управління з охорони праці з ЦТЗБ 1 
 Управління з охорони праці з ЦТЗБ відокремлюється та утворює Управління охорони праці та промислової 

безпеки. 

 На базі Відділу охорони праці утворюються Відділ охорони праці та Відділ контролю за безпекою та умовами 

праці. На базі відділу нагляду за об’єктами з підвищеною небезпекою утворюються Відділ промислової 

безпеки та Нормативно-методичний сектор. 

 Створення нових відділів спричинено необхідністю посилення функції контролю за виконанням норм 

охорони праці та промислової безпеки шляхом здійснення виїзних перевірок. 
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АПАРАТ 

Управління охорони праці та промислової безпеки 

(ЦБТ) 

 Розробка та контроль за виконанням заходів, 

спрямованих на запобігання нещасним випадкам, 

професійним захворюванням і аваріям в процесі праці 

 Оперативно - методичне керівництво та контроль за 

роботою з охорони праці, роботою за наглядом за 

об’єктами з підвищеним рівнем небезпеки 

 Навчання та перевірку знань з питань охорони праці 

посадових осіб Укрзалізниці та залізниць  

 Виїзні перевірки стану функцій охорони праці та 

промислової безпеки на підрозділах та залізницях 

 Розслідування та облік нещасних випадків на 

виробництві та участь у розслідуванні професійних 

захворювань та аварій на виробництві 

 Контроль за організацією роботи  навчально-

методичних центрів з питань охорони праці. Надання 

методичної допомоги в організації роботи навчально-

методичних центрів 

 Ведення обліку, аналізу та профілактичної роботи з 

попередження випадків невиробничого травматизму 

 Впровадження системи управління охорони праці 

(СУОП) в департаментах, управліннях, філіях і 

дочірніх підприємствах та постійне вдосконалення 

(СУОП) 

Ключові функції Управління охорони праці та промислової безпеки 

БЛОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вертикаль інженерно-технічного забезпечення  ЦБТ 

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ) 

Служба охорони праці та промислової безпеки (НБТ) 

 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 
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Поточна структура  Головного управління капітальних вкладень (ЦКВ) 
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Умовні позначення

Існуючий підрозділ або той, що має 

прямі аналоги

Новий підрозділ, в тому числі на 

базі існуючих

Підрозділ змінив своє 

підпорядкування

Підрозділ розформовується

Підрозділ виключається з даної структури і 

передається в управління до іншої>>X

>> X Структура, до якої відходить підрозділ

<< X Структура, від якої перейшов підрозділ

Оперативне підпорядкування

Адміністративне підпорядкування

1 Ключові зміни

БЛОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вертикаль інженерно-технічного забезпечення  ЦКБ 

Управління 

Капітальних 

вкладень

Відділ планування і 

контролю капітальних 

вкладень

Відділ договірної 

роботи та координації 

державних закупівель

Відділ організації 

розробки та експертизи  

інвестиційних проектів 

Бухгалтерія

Планово-економічне 

управління

Управління планово-

договірної роботи та 

інвестиційної політики

Планово-

договорний відділ
Технічний відділ Бухгалтерія

Служба капітальних 

вкладень

Відділ контролю за 

будівництвом

ЦКВ

ЗГП інженерно-технічного 

забезпечення

Рівень 1.

АПАРАТ УПРАВЛІННЯ

Рівень 2.

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (залізниці)

Філії та дочірні підприємства

Перший Заступник 

начальника 

управління

>> ЦКВ >> ЦКВ

Відділ формування 

технології управління 

інвестиційними 

>> ЦКВ

>>Служба НФ

>>ЦФ >> ЦКВ

1 

2 

3 4 

3 
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Управління 

капітального 

будівництва

Технічний відділ

Служба капітального 

будівництва

Відділ контролю за 

будівництвом

ЦКБ

ЗГП інженерно-технічного 

забезпечення

Відділ управління 

комплексними 

проектами КБ

Сектор організації 

технічного нагляду 

за будівництвом

Технічний відділ з 

питань 

капітального 

будівництва

Рівень 1.

АПАРАТ УПРАВЛІННЯ

Рівень 2.

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (залізниці)

Філії та дочірні підприємства

Перший Заступник 

начальника 

управління

Проектно-

кошторисний 

сектор
<< БМЕС

Цільова структура Управління капітального будівництва (ЦКБ) 

через рік після утворення АТ УЗ 

1 

5 5 5 

Умовні позначення

Існуючий підрозділ або той, що має 

прямі аналоги

Новий підрозділ, в тому числі на 

базі існуючих

Підрозділ змінив своє 

підпорядкування

Підрозділ розформовується

Підрозділ виключається з даної структури і 

передається в управління до іншої>>X

>> X Структура, до якої відходить підрозділ

<< X Структура, від якої перейшов підрозділ

Оперативне підпорядкування

Адміністративне підпорядкування

1 Ключові зміни

(виходить зі складу Департаменту інвестиційної політики протягом другого етапу реформування) 

БЛОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вертикаль інженерно-технічного забезпечення  ЦКБ 
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Ключові зміни – створення Управління капітального будівництва (1/3) 

Створити Управління капітального будівництва  у складі Департаменту інвестиційної 

політики 
1 

 Створити Управління Капітального будівництва  у складі Департаменту інвестиційної політики (див. 

Фінансову вертикаль) 

  Протягом року залучити фахівців у центральному апараті, з метою посилення напрямку роботи - капітальне 

будівництво 

 Відокремити Управління капітального будівництва як окреме Управління у складі Інженерно-технічної 

вертикалі, через рік після утворення АТ Укрзалізниця, за наступних причин: 

 проекти капітального будівництва є окремим видом інвестиційних проектів 

 включають специфічні технічні  аспекти  реалізації проекту 

 складають біля 40% у загальній сумі витрат на капітальні вкладення Укрзалізниці 

 не є профільними видами діяльності фінансової вертикалі 

Розформувати Планово-економічне управління 2 

 Пропонується розформування Планово-економічного управління та включення Відділу планування і 

контролю капітальних вкладень до Департаменту інвестиційної політики з метою зосередження функцій 

згідно з напрямками роботи департаменту: 

 формалізація інвестиційних потреб главків 

 класифікація та пріоритезація інвестиційних проектів 

 складання річного інвестиційного плану 

БЛОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вертикаль інженерно-технічного забезпечення  ЦКБ 
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Ключові зміни – створення Управління капітального будівництва (2/3) 

Передати функції бухгалтерського обліку до ЦФ  3 

 У поточній структурі функція бухгалтерського обліку децентралізована. Пропонується передати відділ 

Бухгалтерського обліку у підпорядкування ЦФ для обох рівнів – центрального апарату та регіональних філій 

– доріг, з метою: 

  прискорення підготовки звітності за рахунок ліквідації одного рівня агрегації даних 

 впровадження стандартних процесів, контрольних процедур та документообігу 

 підвищення якості даних 

 поступової оптимізація штату працівників 

 Централізація повинна супроводжуватися підвищенням рівня автоматизації облікової системи Фобос. 

Рекомендовано розпочати процес протягом другого етапу реформування 

Реорганізувати Відділ договірної роботи та координації державних закупівель 4 

 У поточній структурі апарату Укрзалізниці існують окремі тендерні комітети в Управлінні капітальних 

вкладень, ДП Укрзалізничпостач та тендерний комітет у складі ЦН 

 Пропонується створення єдиного Центрального Тендерного комітету АТ Укрзалізниця. Що дозволить: 

 мінімізувати паралельні та дублюючі функції з організації процедури конкурсної закупівлі 

 посилити контроль за процедурами закупівлі капітальних інвестицій , обладнання та інших 

стратегічних видів закупівель 

 Функції з проведення тендерних процедур по закупівлі капітальних інвестицій будуть передані до 

новоствореного Центрального тендерного комітету 

  Відділ договірної роботи буде реорганізовано у відділ супроводження та контролю ефективності 

впровадження інвестиційних проектів та у сектор зведених планів ремонту основних фондів 

БЛОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вертикаль інженерно-технічного забезпечення  ЦКБ 
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Ключові зміни – створення Управління капітального будівництва(3/3) 
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Створити профільні відділи в Управлінні капітального будівництва 5 

 З метою забезпечення виконання функцій управління капітального будівництва, а саме: 

 управління та технічний нагляд за комплексними проектами капітального будівництва 

 виконання експертизи та  узгодження проектів капітального будівництва  

 ведення договірної роботи  по об’єктам капітального будівництва 

 керування та контроль службами капітального будівництва на регіональних філіях (залізницях) 

створюються  наступні відділи: 

 Відділ по управлінню комплексними проектами капітального будівництва 

 Відділ організації експертизи та контролю проектів капітального будівництва 

 Відділ технічного нагляду за будівництвом 

 Пропонується відокремити Управління капітального будівництва через рік після створення АТ УЗ, оскільки 

залучення фахівців, розробка нормативної документації, а також налаштування процесів роботи відділу 

потребує певного часу 

БЛОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вертикаль інженерно-технічного забезпечення  ЦКБ 
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АПАРАТ 

Управління капітального будівництва (ЦКБ) 

 управління та технічний нагляд за комплексними 

проектами капітального будівництва 

 виконання експертизи та  узгодження проектів 

капітального будівництва  

 ведення договірної роботи  по об’єктам капітального 

будівництва 

 керування та контроль службами капітального 

будівництва на регіональних філіях (залізницях) 

Ключові функції Управління капітального будівництва (ЦКБ) та 

підпорядкованих структур 

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ) 

Служба капітального будівництва(НКБ) 

 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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Основні характеристики існуючої структури 
 

 Децентралізація ведення бухгалтерського обліку та залучення кредитування 

 Багаторівнева структура збору та консолідації даних для бухгалтерського обліку (структурний підрозділ – 

галузева служба – фінансова служба – ЦФ) 

 Відсутність незалежного контролюючого органа 

ЗГД
Рівень 1.

АПАРАТ УПРАВЛІННЯ

Головне фінансово-

економічне 

управління

Головне управління 

капітальних вкладень

Головне управління 

контролю та 

внутрішнього аудиту 

Генеральний 

директор

Рівень 2. ЗАЛІЗНИЦІ

Фінансово-

економічна служба

 Служба капітальних 

вкладень

Служба контролю та 

внутрішнього аудиту

Начальник залізниці

Рівень 3. 

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

Керівник 

організації

Бухгалтерія

Філії та дочірні 

підприємства

ДП Український державний 

розрахунковий центр 

міжнародних перевезень

Відділ по 

впровадженню 

кредитної угоди

ЦФ ЦКВ ЦКРУ ГВП

БЛОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вертикаль економіки і фінансів  
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Ефект від впровадження Ключові зміни  

Створення єдиної бухгалтерії 

інфраструктури та тяги на регіональному 

рівні (Залізниці) 

Створення Департаменту Інвестиційної 

політики 

Створення незалежної Ревізійної Комісії 

► Посилення контролю за діяльністю структурних 

підрозділів 

► Скорочення витрат на ведення обліку, поступова 

оптимізація чисельності персоналу в результаті 

реалізації ефекту масштабу 

► Підвищення якості даних, скорочення терміну 

підготовки звітності 

► Створення єдиного центру відповідальності з питань 

впровадження інвестиційної програми, а також 

аналізу ефективності інвестиційних проектів 

► Розділення функцій Головного управління 

капітальних вкладень згідно напрямкам діяльності 

► Посилення відповідальності керівників вищої ланки, 

включаючи Голову Правління 

► Приведення структури контролюючих органів АТ УЗ у 

відповідність до світової практики сучасних АТ 
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Ключові зміни для побудови цільової вертикалі Економіки та фінансів  

1 

2 

3 

4 

Створення Єдиного розрахункового 

центру 

► Централізація розрахунків за міжнародні та внутрішні 

вантажні перевезення 

БЛОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вертикаль економіки і фінансів БЛОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вертикаль економіки і фінансів  
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ЗГП з

Економіки і фінансів

Фінансово-

економічний 

департамент

Департамент 

інвестиційної 

політики

Департамент 

внутрішнього 

контролю

Голова правління

Фінансово-

економічна служба

 Служба капітальних 

інвестицій

Служба 

внутрішнього 

контролю

Директор 

регіональної філії 

(Залізниці)

Керівник 

організації

Обліково-

контрольна група

Філії та дочірні 

підприємства

Філія АТ

Єдиний 

Розрахунковий Центр

Розрахунковий 

відділ ЄРЦ

Заступник начальника 

з економіки і фінансів

Наглядова рада Ревізійна комісія

АТ Інтерполіс

Відділ по 

впровадженню 

кредитної угоди

Рівень 1.

АПАРАТ УПРАВЛІННЯ

Рівень 2.

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ)

Рівень 3. 

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

ЦФ ЦКВ ЦКРУ ГВП

Ключові зміни 
 

 Створення єдиної бухгалтерії інфраструктури на регіональному рівні з ліквідацією бухгалтерського обліку в 

галузевих службах 

 Створення незалежної Ревізійної Комісії 

 Створення Єдиного Розрахункового Центру на базі Розрахункового Центру Міжнародних Перевезень та ЄТехПД 

Цільова структура вертикалі економіки та фінансів через рік 

після утворення АТ УЗ 

БЛОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вертикаль економіки і фінансів  
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Голова правління

Фінансово-

економічний 

департамент

Рівень 1. АПАРАТ УПРАВЛІНЯ 

Філія АТ

Єдиний Розрахунковий 

Центр

Філії та дочірні 

підприємства

Рівень 2. РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ)
Директор 

регіональної філії 

(Залізниці)

Фінансово-економічна 

служба (НФ)

Рівень 3. СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ Обліково-контрольна 

група
Керівник організації

Розрахунковий відділ ЄРЦ

Заступник Голови 

Правління з економіки 

та фінансів

Заступник директора 

філії з економіки та 

фінансів

АТ Інтерполіс

* Деталізація структурних одиниць Апарату управління  і Філій на наступних слайдах

Планування та аналіз

Головний бухгалтер філії

(Заступник НФ)

Планування та 

аналіз

Аналіз цін та 

контроль 

договорів

Бухгалтерська 

служба філії

Казначейство 

філії

1-й заступник ЦФ

Управління 

планування та аналізу

Заступник ЦФ

з аналізу вартості 

робіт, послуг за госп. 

договорами

Тарифно-цінова 

політика
Бухгалтерський облік та 

звітність

БухгалтерІя

(Управління)

Головний бухгалтер УЗ

(Заступник ЦФ)

Казначейство

Заступник ЦФ

Казначейство

(Управління)

Заступник ЦФ

з залучення 

інвестицій

Залучення 

інвестицій

ЦФ

1 

1 

БЛОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вертикаль економіки і фінансів  ЦФ 
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Цільова структура Фінансово-економічного департаменту 

через рік після утворення АТ УЗ, АПАРАТ УПРАВЛІННЯ 

Голова правління

Фінансово-

економічний 

департамент

Рівень 1. АПАРАТ УПРАВЛІНЯ 

Філія АТ

Єдиний 

Розрахунковий 

Центр

Філії та дочірні 

підприємства

Заступник Голови 

Правління з економіки 

та фінансів

АТ Інтерполіс

Тарифно-цінова 

політика

Відділ нормативно-

методологічного 

забезпечення

Відділ 

бухгалтерського 

обліку та звітності

Головний Бухгалтер УЗ

(Заступник ЦФ)

Бухгалтерський облік та звітність

Управління 

економічного 

прогнозування

1-й заступник ЦФ

Планування та аналіз

Заступник ЦФ

Казначейство

Відділ 

фінансового плану 

та аналізу

Планово - 

економічний відділ

Сектор 

фінансового плану 

та аналізу роботи 

неексплуатаційної 

діяльності

Відділ банківського 

обслуговування та 

залучення 

короткострокових 

кредитів

Відділ аналізу 

виконання 

фінансового плану

Сектор з 

методологічного 

супроводження 

автоматизованої 

системи 

бухгалтерського та 

податкового обліку

Сектор методології 

бухгалтерського 

обліку

Сектор 

централізованих 

розрахунків та 

розрахунків за 

виконані роботи та 

послуги
Сектор зведеної 

фінансової 

звітності за МСФЗ

Відділ податкової 

політики
Відділ з 

розрахунку плати 

за інфраструктуру

Сектор аналізу 

вартості робіт з 

кап.ремонту та 

будівництва 

рухомого складу, 

інших технічних 

засобів

Відділ організації 

прибуткових 

надходжень та їх 

розполілу

Сектор з організації 

рекламно - 

інформаційної 

діяльності

Бухгалтерія

(Управління)

Казначейство

(Управління)

Заступник ЦФ з 

залучення 

інвестицій

Залучення 

інвестицій

Відділ організації 

операцій з 

фінансовими 

інструментами та 

контролю за їх 

розрахунками

Відділ планування та 

залучення 

довгострокових 

кредитів та контролю 

за їх виконанням

Сектор з аналізу 

фінансових ризиків

Сектор організації 

прибуткових 

надходжень з 

пасажирських 

перевезень

Сектор організації 

прибуткових 

надходжень з 

вантажних 

перевезень та 

розподілу доходів
Сектор зведеної 

бухгалтерської 

звітності та 

методології

Заступник ЦФ з 

аналізу вартості 

робіт, послуг за 

госп.договорами

ЦФ

2 

3 

4 

5 

Умовні позначення

Існуючий підрозділ або той, що має 

прямі аналоги

Новий підрозділ, в тому числі на 

базі існуючих

Підрозділ змінив своє 

підпорядкування

Підрозділ розформовується

Підрозділ виключається з даної структури і 

передається в управління до іншої>>X

>> X Структура, до якої відходить підрозділ

<< X Структура, від якої перейшов підрозділ

Оперативне підпорядкування

Адміністративне підпорядкування

1 Ключові зміни

5 

БЛОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вертикаль економіки і фінансів  ЦФ 
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Рівень 2. РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ)
Директор 

регіональної філії 

(Залізниці)

Фінансово-економічна 

служба (НФ)

Розрахунковий відділ Філії 

Єдиний Розрахунковий 

Центр (ЄРЦ)

Заступник директора 

регіональної філії з 

економіки та фінансів

Заступник НФ

Тарифно-цінова 

політика

Головний бухгалтер філії

Заступник НФ

Бухгалтерський облік та звітність

Заступник НФ

Планування та аналіз

Заступник НФ

Казначейство філії

Планово-

економічний відділ

Відділ аналізу 

фінансового плану

Сектор 

розрахункових 

операцій

Сектор методології 

бухобліку та 

супроводу 

автоматизованої 

системи бухобліку

Відділ податкової 

звітності та 

методології 

податкового обліку

Відділ зведеної 

фінансової 

звітності та 

супроводу аудиту 

за МСФЗВідділ банківського 

обслуговування

Відділ кредитних 

операцій та 

фінансових 

інструментів

Сектор аналітко-

цінової роботи

Сектор з організації 

рекламно-

інформаційної 

діяльності

Відділ зведеного 

обліку доходів (в 

т.ч. вантажних)

Відділ контролю 

договірної роботи та 

аналізу дебіторської 

заборгованості та 

зобов’язань

Філії та дочірні підприємства

Рівень 3. СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ
Обліково-

контрольна група
Керівник організації

Бухгалтерія 

апарату філії (НА)

Бухгалтерія філії 

(інфраструктури – 

сектори за 

напрямками)
<< НА

Відділ обліку 

доходів від 

вантажних 

перевезень

Цільова структура Фінансово-економічного департаменту через рік 

після утворення АТ УЗ, РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ ТА СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ 

2 

3 

3 

4 

5 
3 

6 

6 
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Умовні позначення

Існуючий підрозділ або той, що має 

прямі аналоги

Новий підрозділ, в тому числі на 

базі існуючих

Підрозділ змінив своє 

підпорядкування

Підрозділ розформовується

Підрозділ виключається з даної структури і 

передається в управління до іншої>>X

>> X Структура, до якої відходить підрозділ

<< X Структура, від якої перейшов підрозділ

Оперативне підпорядкування

Адміністративне підпорядкування

1 Ключові зміни

БЛОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вертикаль економіки і фінансів  ЦФ 
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Побудова принципової структури фінансово-економічного департаменту 1 

 В структурі фінансово-економічного департаменту виділяється п’ять функціональних блоків. Підрозділи 

попередньої структури розподіляються між блоками наступним чином: 

 планування та аналіз (підпорядковується 1-му заступнику ЦФ): Управління економічного 

прогнозування, Управління організації прибуткових надходжень та їх розподіл 

 бухгалтерський облік та звітність (підпорядковується головному бухгалтеру, заступнику ЦФ): 

Управління методології бухгалтерського обліку, Управління бухгалтерського обліку та звітності 

 казначейство (підпорядковується заступнику ЦФ): Казначейство 

 залучення інвестицій (підпорядковується заступнику ЦФ): Управління фінансових інструментів, 

Відділ з аналізу фінансових ризиків 

 тарифно-цінова політика (підпорядковується заступнику ЦФ): Управління аналізу вартості робіт, 

послуг за господарськими договорами 

 У складі блоків структурні одиниці перегруповані у відповідності до їхніх функцій та до “Концепції 

формування структури апарату управління АТ УЗ“. 

Розширення функцій та відповідальності Головного бухгалтера УЗ та Головних бухгалтерів 

філій 
2 

 Головний бухгалтер регіональної філії (залізниці) є заступником начальника фінансово-економічної служби 

регіональної філії, несе відповідальність за правильність ведення бухгалтерського та податкового обліку 

філії і підписує фінансову звітність філії 

 Головний бухгалтер УЗ є заступником начальника фінансово-економічного департаменту, несе 

відповідальність за ведення бухгалтерського та податкового обліку в компанії, керує роботою 

централізованої бухгалтерії та підписує фінансову звітність УЗ 

БЛОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вертикаль економіки і фінансів  ЦФ 
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Централізація бухгалтерського обліку 3 

 У виробничих структурних підрозділах: перетворення бухгалтерій на обліково-контрольні групи з 

функціями перевірки первинних документів та вводу даних в облікову систему 

 Ліквідація функції ведення бухгалтерського обліку у Фінансово-економічних відділів галузевих служб 

залізниць: 

 вертикаль інфраструктури та тяги: Д, Т, П, Ш, Е, БМЕС, НО (охорона будівель), В (експлуатація вагонів) 

 блок забезпечення: НХ, НКВ 

 загальний блок: НА 

 У Фінансово-економічній службі залізниці: 

 Створення бухгалтерії інфраструктури та тяги за матричною структурою з виділенням секторів та 

відповідальних за видами діяльності 

 Передача бухгалтерії апарату філії (НА) головному бухгалтеру філії 

 У Центральному апараті УЗ:  

 передача функцій ведення бухгалтерського обліку та виконання платежів з Цтех та ЦКВ до ЦФ 

 Ефективне впровадження запропонованих змін можливе за умови подальшої автоматизації системи обліку 

та створення єдиної інтегрованої системи та сховища даних на рівні Залізниць. 

 Облікова система повинна забезпечувати автоматизоване формування фінансової звітності, як проміжної (на 

рівні структурних підрозділів та галузевих служб), так і зведеної (на рівні Залізниці та апарата управління). 

 Всі звіти з максимальною деталізацією будуть доступними в НФ Залізниць та ЦФ 

Ключові зміни в структурі та функціях Фінансово-економічного 

департаменту 
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 Централізація залучення довгострокових та короткострокових кредитів 5 

 В Центральному Апараті: 

 централізація залучення короткострокового фінансування та розподілу коштів для оперативних 

потреб філій в Казначействі апарату УЗ 

 концентрація функцій по залученню довгострокових коштів, формуванню фінансових угод, взаємодії з 

банками та фінансовими установами, операціям з фінансовими інструментами у відповідальності 

заступника ЦФ по залученню інвестицій 

 В Фінансово-економічних службах регіональних філій (Залізниць): 

 ліквідація “Відділу кредитних операцій і фінансових інструментів“ разом з функцією самостійного 

залучення філією короткострокового фінансування 

Ключові зміни в структурі та функціях Фінансово-економічного 

департаменту 

Переміщення функції обліку доходних надходжень від вантажних перевезень 6 

 В Фінансово-економічних службах регіональних філій (Залізниць) “Відділ обліку доходів від 

пасажирських перевезень” в 2012 році був переданий до Служби пасажирських перевезень та до Служби 

приміських пасажирських перевезень з метою оптимізації виконання їх функцій 

 Об’єднати “Відділ обліку доходів від вантажних перевезень” з “Відділом зведеного обліку доходів” для 

подальшої оптимізації виконуваних функцій 

 Створення ЄРЦ і централізація розрахункової функції 4 

 Створення філії “Единий Розрахунковий Центр” (ЄРЦ) на базі “Українського державного розрахункового 

центру міжнародних перевезень“ і Єдиного Технологічного Центру Перевізних Документів (ЄТехПД) з 

функціями розрахунків як за міжнародні, так і за внутрішні перевезення 

 В регіональних філіях: виведення ЄТехПД зі складу ІОЦ та перетворення на Розрахункові відділи ЄРЦ 
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АПАРАТ 

Фінансово-економічний департамент (ЦФ) 

Планування та аналіз 

 Розробка фінансового плану АТ, контроль та аналіз 

виконання фінансового плану 

 Організація та проведення аналізу й оцінки 

результатів діяльності підприємств Укрзалізниці та 

галузі в цілому, підготовка управлінської звітності для 

прийняття оперативних рішень 

Тарифно-цінова політика 

 Розрахунок витрат на інфраструктуру та тягу 

 Участь у розробці перспективної та поточної тарифно-

цінової політики (відповідно до регламенту) 

 Розгляд та аналіз калькуляцій за статтями витрат на 

виконання капітального ремонту та будівництво 

рухомого складу, інших технічних засобів 

Бухгалтерський облік та звітність 

 Складання консолідованої фінансової звітності по АТ 

УЗ для подання в державні контролюючі органи,  

трансформація зведеної звітності у відповідності до 

МСФЗ 

 Ведення податкового обліку, сплата податку на 

прибуток та ПДВ, координація сплати місцевих 

податків 

 

Ключові функції Фінансово-економічного департаменту та 

підпорядкованих структур 

 Підготовка консолідованої бухгалтерської звітності по 

АТ УЗ 

 Розробка єдиної методологічної бази для 

автоматизованих систем управління фінансово-

економічною діяльністю підприємств 

 Методологічне керівництво веденням бухгалтерського 

та податкового обліку, складанням фінансової 

звітності 

 Облік внутрішніх розрахунків із філіями та залежними 

АТ 

Казначейство 

 Отримання та розподіл доходних надходжень, 

вдосконалення  обліку доходних  надходжень, 

складання зведеної звітності 

 Контроль за використанням грошових коштів 

 Централізоване залучення короткострокових 

кредитних ресурсів 

 Взаємодія з банками та фінансовими установами, 

контроль виконання умов кредитування 

Залучення інвестицій 

 Централізоване залучення довгострокових кредитних 

ресурсів (кредити, випуск облігацій) 

 Контроль за своєчасним виконанням договорів 

фінансового лізингу 
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РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ) 

Фінансово-економічна служба регіональної філії 

(Залізниці) - НФ 

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 цін 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 

 

Ключові функції Фінансово-економічного департаменту та 

підпорядкованих структур 

 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 

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 
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ФІЛІЇ  

Єдиний розрахунковий центр (ЄРЦ) 

 забезпечувати проведення всіх видів розрахунків за 

транзитні та експортно-імпортні перевезення 

залізницями України в міжнародних сполученнях 

 автоматизовані розрахунки з урахуванням умов 

попередньої оплати з платниками за перевезення 

вантажу, вантажобагажу у внутрішньому та 

міжнародному сполученнях та надані залізницею 

додаткові послуги 

 присвоєння клієнтам кодів згідно з Технологією 

ведення єдиної електронної картотеки клієнтів 

Укрзалізниці при укладанні договорів про організацію 

перевезень вантажів та проведення розрахунків за 

перевезення та надані залізницею послуги; ведення 

та коригування даних в єдиній електронній картотеці 

клієнтів 

 збереження первинних документів (перевізних, 

облікових, бухгалтерських 

  

Ключові функції Фінансово-економічного департаменту та 

підпорядкованих структур 

ДОЧІРНІ АТ 

ПАТ СК «Інтерполіс» 

 Надання послуг страхування як Укрзалізниці, так і 

третім особам на конкурентному ринку 
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Департамент 

інвестиційної 

політики 

Служба капітальних 

інвестицій

Сектор супроводження 

та контролю 

ефективності 

інвестиційних проектів

Рівень 1. АПАРАТ УПРАВЛІННЯ 

Рівень 2. РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ)

ЦКВ

Сектор зведених планів 

ремонту основних 

фондів

Відділ планування і 

контролю капітальних 

вкладень

Відділ управління 

інвестиційною пр-ю на 

основі інвестиційної 

складової тарифу

Відділ організації 

розробки та експертизи 

інвестиційних проектів 

та програм

Відділ супроводження 

та контролю 

ефективності 

впровадження проектів

Управління 

капітального 

будівництва ЦКБ

Відділ управління 

комплексними 

проектами КБ

Сектор технічного 

нагляду за 

будівництвом

Технічний відділ з 

питань КБ

Планово-договорний 

відділ
Технічний відділ

Відділ контролю 

за будівництвом

НКВ

Заступник директора 

департаменту

Перший Заступник 

директора 

департаменту

ЗГП економіки та 

фінансів

Філії та дочірні підприємства

Інвестиційний комітет Правління

Заступник директора 

департаменту

Cектор методології 

управління 

інвестиційними 

проектами

Сектор організації 

розробки та експертизи 

інвестиційних проектів 

та програм

>>ЦКБ

Проектно-

кошторисний 

сектор

<<БМЕС

Цільова структура Департаменту інвестиційної політики через 

рік після утворення АТ УЗ – (Включає ЦКБ) 

Умовні позначення

Існуючий підрозділ або той, що має 

прямі аналоги

Новий підрозділ, в тому числі на 

базі існуючих

Підрозділ змінив своє 

підпорядкування

Підрозділ розформовується

Підрозділ виключається з даної структури і 

передається в управління до іншої>>X

>> X Структура, до якої відходить підрозділ

<< X Структура, від якої перейшов підрозділ

Оперативне підпорядкування

Адміністративне підпорядкування

1 Ключові зміни

3 

3 

2 

1 
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Ключові зміни у структурі Департаменту інвестиційної політики (1/3) 

165 

Створення Департаменту інвестиційної політики на основі Управління капітальних 

вкладень 
1 

 У поточній структурі апарату Укрзалізниці відсутнє розмежування функцій управління інвестиційними 

проектами та контролю за капітальним будівництвом.  Що у свою чергу: 

 не відповідає кращім практикам корпоративного управління 

 призводить до ситуації, коли зусилля фокусуються лише на етапі контролю виконання проектів, та 

менш зусиль -  на етапі планування проектів, обґрунтуванні економічної доцільності та 

післяінвестиційному аналізі проектів 

 Управління капітальних вкладень трансформується в Департамент інвестиційної політики та включає 

наступні напрямки діяльності – капітальне будівництво та капітальні інвестиції.  

 Метою створення департаменту є: 

  зосередження всіх функцій контролю за процесами інвестиційної діяльності  

 впровадженні процедур визначення ефективності інвестиційних проектів на всіх етапах їх життєвого 

циклу 

 Управління Капітального будівництва  буде входити у склад Департаменту інвестиційної політики протягом 

року після утворення АТ Укрзалізниця, потім буде віднесено як окреме управління у складі Інженерно-

технічного блоку 
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Ключові зміни у структурі Департаменту інвестиційної політики (2/3) 

166 

Створення відділу з управління інвестиційною програмою на основі інвестиційної 

складової тарифу 
2 

 У зв'язку зі змінами до законодавства та після прийняття  нової редакції Закону України про Залізничний 

Транспорт виникає необхідність управління інвестиційною програмою на основі інвестиційної складової 

тарифу 

 Створити відділ з управління інвестиційною програмою на основі інвестиційної складової тарифу, що буде 

займатися: 

 розрахунками інвестиційної складової тарифу 

 погодженням у міністерстві інфраструктури проектів, що будуть реалізовуватися за рахунок 

інвестиційної складової 
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Ключові зміни у структурі Департаменту інвестиційної політики (3/3) 

167 

Створення відділів згідно з профільними напрямками діяльності департаменту 3 

 Координація процесів створення та реалізації інвестиційних проектів на всіх етапах їх життєвого циклу (а 

саме, передінвестиційному (оцінка можливостей та техніко-економічні обґрунтування); інвестиційному 

(освоєння коштів); експлуатаційному, післяінвестиційному (контроль доходності)) вимагає створення 

відповідних структурних одиниць:  

1. Відділ організації розробки та експертизи інвестиційних проектів та програм , що буде виконувати 

функції з експертизи, підтвердження необхідності та ефективності впровадження інвестиційних 

проектів та програм 

2. Відділ супроводження та контролю ефективності впровадження проектів, що буде виконувати функції:  

•  з поетапного моніторингу та контролю реалізації інвестиційних проектів 

• аналіз ефективності кінцевих показників інвестиційного проекту (прибутку, соціального ефекту, 

рівня безпеки та інше) після закінчення терміну окупності 

 Протягом року планується залучення до роботи відділів фахівців із знаннями та досвідом у наступних 

підгалузях залізничного транспорту: рухомий склад, енергетика, зв’язок, СЦБ. 

Розмежування функцій капітального будівництва та капітальних інвестицій на рівні філій 4 

 Створити Сектор супроводження інвестиційних проектів рівня залізниці та Сектор розробки та експертизи 

інвестиційних проектів, які разом з планово-договірним відділом будуть реалізовувати функції Департаменту 

інвестиційної політики на рівні філій-залізниць 

 Технічний відділ, та Відділ контролю за будівництвом будуть функціонально підпорядковуватись Управлінню 

капітального будівництва після його виходу зі складу Департаменту інвестиційної політики через рік після 

утворення АТ УЗ 
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АПАРАТ 

Департамент інвестиційної політики (ЦКВ) 

 збір планів щодо потреб у капітальних інвестиціях, підготовка 

зведеного плану капітальних інвестицій  

 перевірка техніко-економічних обґрунтувань, наданих ініціаторами 

інвестиційних пропозицій  

 контроль реалізації інвестиційних проектів та програм 

 аналіз ефективності результатів інвестиційної діяльності 

Укрзалізниці, філій, залежних товариств, дочірніх підприємств та 

представництв Укрзалізниці 

 підготовка пропозицій та організація роботи щодо залучення 

зовнішнього інвестування – коштів міжнародних фінансових 

організацій 

 організація і управління діяльністю служб та підрозділів, які 

забезпечують інвестиційну діяльність в філіях, залежних 

товариствах, дочірніх підприємствах та представництвах 

Укрзалізниці 

Управління капітального будівництва (у складі ЦКВ) 

 управління та технічний нагляд за комплексними проектами 

капітального будівництва 

 виконання експертизи та  узгодження проектів капітального 

будівництва  

 ведення договірної роботи  по об’єктам капітального будівництва 

 керування та контроль службами капітального будівництва на 

регіональних філіях (залізницях) 

 

Ключові функції Департаменту інвестиційної політики  та 

підпорядкованих структур 

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ) 

Служба капітальних вкладень 

 формування планів капітальних 

вкладень 

 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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АПАРАТ 

Відділ по впровадженню кредитних угод (ГВП) 

 Координує всі аспекти виконання проектів за рахунок 

кредитів між Укрзалізницею та Міжнародними 

Фінансовими Організаціями (МФО) 

 Узгоджує запити до МФО на отримання коштів для 

проектів 

 Розробляє і погоджує з МФО план закупівель 

 Проводить тендерну роботу по закупівлях 

 Здійснює контроль за цільовим використанням коштів 

проектів 

 Готує звіти про освоєння коштів для МФО  

Ключові функції Відділу по впровадженню кредитних угод (ГВП) 

БЛОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вертикаль економіки і фінансів  ГВП 
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Цільова структура контролюючих органів АТ через рік після 

утворення АТ УЗ 

Рівень 1. АПАРАТ УПРАВЛІНЯ 

Рівень 2. РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ) 

Рівень 3. СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

Департамент 

внутрішнього 

контролю

ЗГП з економіки і 

фінансів

Відділ з контролю за 

фінансово-

господарською 

діяльністю

Відділ поточного контролю 

фінансово-госп. діяльності та 

контролю за дотриманням 

податкового законодавства

Сектор з контролю 

доходів від 

пасажирських 

перевезень

Відділ з контролю 

доходів та тарифів на 

вантажні перевезення

Сектор правового 

забезпечення та 

аналітичної роботи

Директор 

регіональної філії 

(Залізниці)

Ревізори

Служба внутрішнього 

контролю

Заступник директора 

регіональної філії з 

економіки та фінансів

Голова правління

Правління

Ревізійна коміссія

Наглядова рада

Відділ контролю 

ефективності 

використання і 

збереження ПЕР

<< ЦТ

Відділ з контролю 

використання 

енергоресурсів
<< Т

1-й заступник директора 

департаменту

Заступник директора 

департаменту

Відділ контролю за 

фінансово-господарською 

діяльностю

Відділ поточного 

контролю

Відділ з контролю доходів 

від вантажних та 

пасажирських перевезень

ЦКРУ

1 

2 

4 

4 

170 

2 

Існуючий підрозділ або той, що має 

прямі аналоги

Новий підрозділ, в тому числі на базі 

існуючих

Підрозділ змінив своє підпорядкування

Підрозділ розформовується

Підрозділ виключається з даної структури і 

передається в управління до іншої>>X

>> X Структура, до якої відходить підрозділ

<< X Структура, від якої перейшов підрозділ

Адміністративне підпорядкування

Оперативне підпорядкування

Умовні позначення

1 Ключові зміни

3 

3 
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Створення Департаменту внутрішнього контролю 2 

 Створення Департаменту внутрішнього контролю на базі Головного Управління контролю та внутрішнього 

аудиту з функціями координації діяльності регіональних Служб внутрішнього контролю, розробки єдиної 

методології, розповсюдження рекомендацій та кращих практик. Функції внутрішнього аудиту поступово 

будуть відходити до Ревізійної Комісії. 

 Створення Служб внутрішнього контролю на базі Служб контролю та внутрішнього аудиту з 

підпорядкуванням Начальникам Регіональних Філій (Залізниць). 

 Сфера  застосування внутрішнього контролю передбачає: 

 Попередження та виявлення втрат доходних надходжень від перевезення вантажів, пасажирів, багажу 

 Забезпечення дотримання законності та ефективності використання бюджетних коштів структурними 

підрозділами 

 Вжиття заходів щодо підвищення ефективності і дієвості здійснюваних контрольних заходів 

Створення Ревізійної Комісії 1 

 Створення незалежної Ревізійної Комісії, що підпорядкована Наглядовій Раді та доповідає аудиторському 

комітету. 

 На Ревізійну Комісію покладається функції проведення внутрішнього аудиту акціонерного товариства. 

 Сфера застосування внутрішнього аудиту охоплює оцінку діяльності установи щодо: 

 ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей, 

визначених у стратегічних та річних планах,  

 ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання,  

 якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових  функцій,  завдань,  

визначених  актами законодавства 

 ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань установи 

 (із Закону "Про затвердження Стандартів внутрішнього аудиту“, 04.10.2011) 
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Централізація функцій контролю 4 

 В Центральному Апараті: Передача “Відділу контролю ефективності використання і збереження ПЕР” зі 

складу Департаменту локомотивного господарства до Департаменту внутрішнього контролю. 

 В регіональних філіях: Передача “Відділу з контролю використання енергоресурсів” зі складу Служби 

локомотивного господарства до Служби внутрішнього контрою. 

 На подальших етапах рекомендується передача Контрольно-ревізійного сектору та Сектору контролю за 

виконанням договорів і розрахунків за перевезення зі складу Департаменту з комерційної роботи до 

Департаменту внутрішнього контролю в Центральному апараті; та Контрольно-ревізійного відділу зі складу 

Служби комерційної роботи та маркетингу до Служби внутрішнього контрою в Філії. 

Відповідні підрозділи проводять ревізії правильності застосування вантажних тарифів і коректності 

заповнення транспортних документів. 

 Передача контрольних функцій з департаментів Виробничого Блоку до Блоку Забезпечення має наступні 

переваги: 

 Розділення функцій виконання і контролю. 

 Робота за єдиною методологією та ефективне тиражування рекомендацій. 

 Координована ротація ревізорів, оптимізація трудового навантаження. 

 Зміна назв відділів для розмежування обов'язків між Департаментом внутрішнього 

контролю та Ревізійною Комісією (внутрішній аудит): 
3 

 В Центральному Апараті: "Відділ внутрішнього аудиту фінансово-господарської діяльності та контролю за 

дотриманням податкового законодавства" замінити на: "Відділ поточного контролю фінансово-господарської 

діяльності та контролю за дотриманням податкового законодавства“. 

 В регіональних філіях: “Відділ внутрішнього аудиту" замінити на "Відділ поточного контролю“. 

БЛОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вертикаль економіки і фінансів  ЦКРУ 



© Укрзалізниця 2012-2013. Всі права захищені 173 

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ 

 Виконує оцінку діяльності АТ щодо: 

• ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, 

ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та 

річних планах,  

• ефективності планування і виконання бюджетних програм та 

результатів їх виконання,  

• якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-

наглядових  функцій,  завдань,  визначених  актами законодавства 

• ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань 

установи 

АПАРАТ 

Департамент внутрішнього контролю (ЦКРУ) 

 Перевіряє доцільність та відповідність чинному законодавству 

господарських операцій 

 Перевіряє цільове та ефективне використання майна, інших активів 

та позикових коштів АТ 

 Здійснює контроль над усуненням виявлених порушень та недоліків 

у фінансово-господарській діяльності структурних підрозділів АТ 

 Надає пропозиції щодо покращення фінансово-господарської 

діяльності 

 Проводить контроль фінансово-господарської структурних 

підрозділів АТ 

 Координує роботу з контролю використанні ПЕР 

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ) 

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  ЦКРУ 

Ключові функції контролюючих органів АТ 



4.2.3. Вертикаль 

кадрових і соціальних 

питань 

Департамент управління персоналом 178 

Департамент організації, оплати та 

мотивації праці 

184 

Управління соціального розвитку 187 

Дирекція охорони здоров'я 190 
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► Відсутня єдина вертикаль управління персоналом 

► Главкам ЦТЗБ та ЦКадр поставлені непрофільні функції – соціальна політика та охорона праці  

► Наявний низький рівень сервісної культури функції управління персоналом 

Основні характеристики існуючої структури управління 

Філії та дочірні 

підприємства

Генеральний 

директор

ЗГД з економічних 

питань

Рівень 1.

АПАРАТ УПРАВЛІННЯ

Начальник 

залізниці

Рівень 3. 

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ
Начальник 

підрозділу

ГУ кадрової та 

соціальної політики
ГУ медичних закладів

Цкадр ЦУВС

ЗГД

ГУ охорони і 

 організації праці

ЦТЗБ

Служба кадрової та 

соціальної політики

Служба організації 

праці, заробітної 

плати та структур 

управління 

Служба охорони праці Медична служба

Відділ кадрів
Сектор організації 

праці

Сектор з охорони 

праці

Державний заклад 

"Золотоніська 

технічна школа 

Укрзалізниці" 
Цкадр

Рівень 2.

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ)

Медичний заклад

94
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Створення єдиної вертикалі з питань 

управління персоналом 

Відокремлення непрофільних функцій від 

ЦТЗБ та ЦКадр 

► Впровадження централізованого та узгодженого керування 

вертикаллю з управління персоналом 

► Можливість реалізації єдиної стратегії/політики з 

управління персоналом 

► Централізація відповідальності та прийняття рішень 

стосовно управління персоналу 

► Концентрація роботи департаментів на своїх профільних 

функціях 

Ключові зміни для побудови цільової вертикалі 

Кадрових і соціальних питань 

Ефект від впровадження Ключові зміни  

1 

2 

176 

Створення філії “Дирекція охорони 

здоров'я” 

 

► Відокремлення конкурентного напрямку діяльності 

► Створення умов для підвищення ефективності та розвитку 

балансових медичних закладів та Укртрансфармації 

 

3 
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*За умови надання ролі розпорядника бюджетними коштами АТ “Укрзалізниця” по 83-м бюджетним медичним установам 

Голова правління

ЗГП з кадрових та 

соціальних питань

Рівень 1.

АПАРАТ УПРАВЛІННЯ

Директор філії

Рівень 3. 

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

Рівень 2.

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ 

(ЗАЛІЗНИЦІ)

Начальник 

підрозділу

Департамент 

управління 

персоналом

ЦКадр

Управління 

соціальної політики

ЦСоц

Відділ кадрів
Сектор організації 

праці

Філії та дочірні 

підприємства

Дирекція охорони 

здоров'я

Департамент 

організації, оплати та 

мотивації праці

ЦПЗШ

Центр професійного 

розвитку персоналу 

залізничного 

транспорту ЦКадр

Служба управління 

персоналом

Служба організації, 

оплати та мотивації 

праці 

Служба соціальної 

політики

Служба охорони 

здоров’я*

Департамент охорони 

здоров'я*

ЦУВС

Укртрансфармація

ЦУВС

Медичний заклад* Медичний заклад 1183

Цільова структура вертикалі кадрових і соціальних питань 
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► Створення посади ЗГП з кадрових і соціальних питань з підпорядкуванням ЦКадр, ЦЗПШ та ЦСоц 

► Передача керівництва департаментом охорони праці ЗГП з інженерно-технічного забезпечення  

► Виділення Управління соціальної політики з ЦКадр через рік після утворення АТ УЗ 
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Рівень 1. 

АПАРАТ УПРАВЛІНЯ 

Департамент 

управління персоналом

Відділ соціальної 

політики

Сектор галузевого 

змагання, культурно - 

масової та спортивної 

роботи

Голова правління

ЗГП з кадрових та 

соціальних питань

Філії та дочірні 

підприємства

Центр професійного 

розвитку персоналу 

залізничного 

транспорту

Сектор профілактики 

правопорушень

Сектор нових 

технологій

Відділ кадрів

Сектор обліку кадрів 

апарату управління
Сектор підготовки 

фахівців та роботи з 

молоддю

Сектор професійної 

освіти робітничих 

кадрів

Відділ професійного 

розвитку персоналу

Інформаційно-

аналітичний сектор

Заступник директора 

департаменту

Заступник директора 

департаменту

Перший заступник 

директора 

департаменту

Сектор організаційно-

методичної роботи

Сектор по роботі з 

керівниками філій та 

залежних АТ

Управління соціальної 

політики*

Відділ взаємодії з 

галузевими 

профспілками

Фнансово-

економічний сектор

>>ЦСоц

Цкадр

Умовні позначення

Існуючий підрозділ або той, що має 

прямі аналоги

Новий підрозділ, в тому числі на 

базі існуючих

Підрозділ змінив своє 

підпорядкування

Підрозділ розформовується

Підрозділ виключається з даної структури і 

передається в управління до іншої>>X

>> X Структура, до якої відходить підрозділ

<< X Структура, від якої перейшов підрозділ

Оперативне підпорядкування

Адміністративне підпорядкування

1 Ключові зміни

Організаційна структура Департаменту управління 

персоналом (ЦКадр) (1/2) 
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1 

2 

2 

2 

3 
4 

5 

5 

5 

5 

*Управління соціального розвитку відділяється через рік після утворення АТ  
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Рівень 2.

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ)

Служба управління 

персоналом

Рівень 3. 

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ
Начальник 

підрозділу

Відділ кадрів

Директор філії

Відділ кадрів
Відділ організаційно-

аналітичної роботи

Відділ підготовки та 

підвищення 

кваліфікації кадрів

Сектор профілактики 

правопорушень

Відділ соціальних питань, 

галузевого змагання, 

культурно-масової та 

спортивної роботи

Відділ взаємодії з 

галузевими 

профспілками

>>Цсоц*

Організаційна структура Департаменту управління 

персоналом (ЦКадр) (2/2) 
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1 

Умовні позначення

Існуючий підрозділ або той, що має 

прямі аналоги

Новий підрозділ, в тому числі на 

базі існуючих

Підрозділ змінив своє 

підпорядкування

Підрозділ розформовується

Підрозділ виключається з даної структури і 

передається в управління до іншої>>X

>> X Структура, до якої відходить підрозділ

<< X Структура, від якої перейшов підрозділ

Оперативне підпорядкування

Адміністративне підпорядкування

1 Ключові зміни

БЛОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вертикаль кадрових і соціальних питань ЦКадр 
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Ключові зміни в структурі та функціях Департаменту управління 

персоналом (1/2) 

180 

Відокремлення функції соціальної політики з ЦКадр в ЦСоц 1 
 Формування Управління соціального розвитку на базі Відділу соціальної політики та Сектору галузевого 

змагання та культурно-масової роботи на рівні апарату управління та Відділу соціальних питань галузевого 

змагання та культурно-масової роботи на рівні регіональних філій. Дана трансформація має на меті 

відокремлення непрофільних функцій з вертикалі роботи з персоналом та призведе до посилення соціальної 

функції підприємства. З метою впровадження функцій фінансового планування та контролю за діяльністю 

об’єктів соціальної інфраструктури у складі Управління соціального розвитку створюється фінансово-

економічний сектор. 

 Відокремлення Управління соціального розвитку передбачається не раніше першого року існування АТ 

 Посилення функції професійного розвитку персоналу 2 
 З метою посилення функції професійного розвитку персоналу,  у складі відділу професійного розвитку 

персоналу утворюються: сектор підготовки фахівців та роботи з молоддю, сектор професійної освіти 

робітничих кадрів.  

 Дані зміни посилюють ефективність праці шляхом спеціалізації. Вони спричинені в першому випадку 

збільшенням кількості посад, що будуть прийматись на роботу на контрактній основі, та розвитком функції 

професійного розвитку персоналу у другому випадку. 

Створення філії “Центр професійного розвитку” 3 

 Створення філії “Центр професійного розвитку” на базі існуючих 12 технічних дорожніх шкіл з метою 

подальшого розвитку напрямку професійного розвитку персоналу та підготовки молодих спеціалістів.  

Створення Інформаційно-аналітичного сектору 4 

 З метою посилення функції підготовки та аналізу операційної звітності з кадрових питань, аналізу трудової 

дисципліни та ефективності експлуатації АСУ задіяних у кадровій роботі, створюється Інформаційно-

аналітичний сектор.  

БЛОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вертикаль кадрових і соціальних питань ЦКадр 
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Ключові зміни в структурі та функціях Департаменту управління 

персоналом (2/2) 
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Посилення функцій Відділу кадрів 5 
 На базі існуючого Управління кадрів створюється Відділ кадрів, який буде виконувати функції кадрового 

забезпечення та нагород. Окрім цього у Відділ увійдуть три сектори: 

 Сектор обліку кадрів апарату управління; 

 Сектор організаційно-методичної роботи, який створюється на основі існуючого Відділу організаційно-

методичної роботи; 

 Новостворений Сектор по роботі з керівниками філій та залежних АТ з метою реалізації кадрової 

політики АТ “УЗ” на філіях та залежних товариствах. 

 У зв'язку з передачею соціальних функцій до Управління соціального розвитку з метою подальшого  

відокремлення, функція нагород передається з Відділу нагород, галузевого змагання, спортивно-масової та 

культурної роботи до Відділу кадрів. Ідентична трансформація відбувається на рівні Служби управління 

персоналом – функція передається з Відділу соціальних питань та нагород та нагород до Відділу кадрів. 

Передача профільних функцій у ЦСоц 6 
 З метою централізації соціальних функцій  та посилення соціальної ролі АТ “УЗ” у складі Управління 

соціального розвитку (ЦСоц), створюється Відділ взаємодії з галузевими профспілками 

 Відділ взаємодії з галузевими профспілками виконуватиме функції адміністрування звернень співробітників 

стосовно положень Галузевих угод та Колективного договору АТ “УЗ”, взаємодії з галузевими профспілками 

та адмініструватиме процес внесення змін до Колективного Договору 
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АПАРАТ 

Департамент управління персоналом (ЦКадр) 

 Методологічна підтримка, контроль за виконанням та 

реалізація кадрового обліку персоналу підприємства 

 Методологічна підтримка програм розвитку персоналу 

та керування процесом підготовки, освіти та 

професійного розвитку співробітників підприємства 

 Аналіз даних та статистична звітність по персоналу, 

розробка та впровадження нових технологій 

кадрового обліку 

 Взаємодія з правоохоронними органами з метою 

профілактики правопорушень 

Ключові функції Департаменту управління персоналом (ЦКадр) 

та підпорядкованих структур 

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ) 

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 
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ФІЛІЇ 

Центр професійного розвитку персоналу (Вертикаль 

ЦКадр) 

 Організація навчально-виробничого процесу з 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

кадрів, обрання форм і методів навчання. 

 Навчально-методична, фінансово-господарська, 

виробничо-комерційна діяльність. 

 Розроблення робочих навчальних планів та програм 

на основі Типових навчальних планів та програм. 

 Розроблення правил прийому слухачів на основі 

Типових правил прийому. 

 Формування за замовленням Департаменту 

управління персоналом АТ «УЗ» річних планів 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

персоналу. 

 Організація проживання і забезпечення побутових 

умов для слухачів. 

 Атестація педагогічних працівників у межах 

повноважень визначених чинним законодавством. 

 Організація виробничої практики слухачів у 

структурних підрозділах АТ «УЗ».  

Ключові функції Департаменту управління персоналом (ЦКадр) 

та підпорядкованих структур 
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Організаційна структура Департаменту організації, оплати та 

мотивації праці (ЦПЗШ) 

184 

Рівень 2.

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛАЗНИЦІ)

Рівень 1. 

АПАРАТ УПРАВЛІННЯ 

Департамент 

організації, оплати та 

мотивації праці

Відділ оплати та 

мотивації праці

Служба організації, 

оплати та мотивації 

праці

Відділ організації та 

оплати праці

Сектор організаційно-

штатних питань

Рівень 3. 

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ Начальник 

підрозділу

Сектор організації 

праці та заробітної 

плати

Голова правління

ЗГП з кадрових та 

соціальних питань

<<ЦТЗБ

Відділ праці та 

заробітної плати 

апарату управління

Відділ з організаційно-

штатних питань 

залізниць та інших 

філій

Відділ організації і 

нормування праці

Перший заступник 

директора 

департаменту

Заступник директора 

департаменту

Організаційно-штатний 

відділ

Дорожня нормативно-

дослідна станція з 

праці

ЦПЗШ

1 1 1 1 1 

Існуючий підрозділ або той, що має 

прямі аналоги

Новий підрозділ, в тому числі на базі 

існуючих

Підрозділ змінив своє підпорядкування

Підрозділ розформовується

Підрозділ виключається з даної структури і 

передається в управління до іншої>>X

>> X Структура, до якої відходить підрозділ

<< X Структура, від якої перейшов підрозділ

Адміністративне підпорядкування

Оперативне підпорядкування

Умовні позначення

1 Ключові зміни

БЛОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вертикаль кадрових і соціальних питань ЦПЗШ 
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Ключові зміни у структурі Департаменту організації, оплати та 

мотивації праці   

185 

Спеціалізація на рівні відділів та секторів 1 

 З метою підвищення ефективності роботи завдяки спеціалізації, на базі відділів заробітної плати та структур 

управління та організації і нормування праці утворюються дві функціональні групи відділів:  

 група організації та оплати праці, що складається з наступних відділів: відділ оплати та мотивації 

праці, відділ організації та нормування праці, відділ праці та заробітної плати апарату управління;  

 група організаційно-штатних питань, що складається з наступних відділів: організаційно-штатний 

відділ та відділ з організаційно-штатних питань залізниць та філій.  

Передача функції роботи з профспілками в ЦСоц 2 

 Функції роботи с галузевими профспілками та зверненнями робітників стосовно галузевих угод, а також 

оновлення колективних договорів передаються до Відділу роботи з галузевими профспілками ЦСоц 

БЛОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вертикаль кадрових і соціальних питань ЦПЗШ 
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АПАРАТ 

Департамент організації, оплати та мотивації праці 

(ЦПЗШ) 

 Методологічна підтримка, контроль за виконанням 

нормативів з питань організації, нормування, оплати 

та стимулювання праці, режиму праці і відпочинку. 

 Контроль та модернізація структур управління 

підприємства, контроль штатних розкладів залізниць. 

 Модернізація та вдосконалення систем преміювання 

та оплати праці. 

 Складання штатного розпису апарату АТ «УЗ». 

 Ведення класифікатору дочірніх підприємств. 

 Здійснення методичного керівництва роботою служб з 

організації, оплати та мотивації праці філій, дорожніх 

нормативно-дослідних груп з праці. 

 Проведення аналізу використання робочого часу, 

середньомісячної заробітної плати, її складових та 

підготовка пропозицій щодо усунення недоліків з цих 

питань 

Ключові функції Департаменту організації, оплати та 

мотивації праці та підпорядкованих структур (ЦЗПШ) 

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ) 

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. 
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Організаційна структура Управління соціального розвитку (ЦСоц) 
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1 1 

1 

2 2 

2 2 

Умовні позначення

Існуючий підрозділ або той, що має 

прямі аналоги

Новий підрозділ, в тому числі на 

базі існуючих

Підрозділ змінив своє 

підпорядкування

Підрозділ розформовується

Підрозділ виключається з даної структури і 

передається в управління до іншої>>X

>> X Структура, до якої відходить підрозділ

<< X Структура, від якої перейшов підрозділ

Оперативне підпорядкування

Адміністративне підпорядкування

1 Ключові зміни

Рівень 2.

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ)

Рівень 1. 

АПАРАТ УПРАВЛІНЯ 

Управління соціальної 

політики

Відділ соціальних питань, 

галузевого змагання, 

культурно-масової та 

спортивної роботи

Відділ соціальної 

політики

Сектор галузевого 

змагання, культурно - 

масової та спортивної 

роботи

Голова правління

Директор філії

ЗГП з кадрових і 

соціальних питань

Заступник начальника 

управління

Служба соціальної 

політики

Відділ взаємодії з 

галузевими 

профспілками

ФІнансово-

економічний сектор

Відділ взаємодії з 

галузевими 

профспілками

Сектор житлового 

обліку

<<БМЕС

Цсоц

<<Цкадр

БЛОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вертикаль кадрових і соціальних питань ЦСоц 
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Ключові зміни в структурі та функціях Управлінні соціального 

розвитку 

Відокремлення функції соціальної політики з ЦКадр в ЦСоц 1 
 Формування Управління соціального розвитку на базі відділу соціальної політики та сектору галузевого 

змагання та культурно-масової роботи на рівні апарату управління та відділу соціальних питань та нагород 

на рівні регіональних філій. Дана трансформація має на меті відокремлення непрофільних функцій з 

вертикалі роботи з персоналом та призведе до посилення соціальної функції підприємства. З метою 

впровадження функцій фінансового планування та контролю за діяльністю об’єктів соціальної 

інфраструктури у складі Управління соціального розвитку створюється фінансово-економічний сектор. 

 Відокремлення Управління соціального розвитку з Департаменту управління персоналом передбачається 

протягом першого року існування АТ 

188 

БЛОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вертикаль кадрових і соціальних питань ЦСоц 

Передача профільних функцій у ЦСоц та у Службу соціального розвитку 2 
 З метою централізації соціальних функцій  та посилення соціальної ролі АТ “УЗ” у складі Управління 

соціального розвитку (ЦСоц), у складі управління створєються Відділ взаємодії з галузевими профспілками 

 Відділ взаємодії з галузевими профспілками виконуватиме функції адміністрування звернень співробітників 

стосовно положень Галузевих угод та Колективного договору АТ “УЗ”, взаємодії з галузевими профспілками 

та адмініструватиме процес внесення змін до Колективного Договору 

 На рівні регіональних філій до Служби соціального розвитку передається функція житлового обліку з БМЕС. 
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АПАРАТ 

Управління соціального розвитку (ЦСоц) 

 Концентрація управління усією соціальною сферою, 

що наразі знаходиться у різних Управліннях та філіях 

УЗ 

 Контроль виконання соціальної політики підприємства 

та державних указів у відношенні соціальної політики 

 Контроль за утриманням та передача у комунальну 

власність об’єктів інфраструктури; 

 Проведення соціальних заходів – олімпіад, змагань, 

тощо; проведення галузевого змагання 

 Обробка та прийом звернень громадян, співробітників 

та пенсіонерів з соціальних питань 

Ключові функції Управління соціального розвитку та 

підпорядкованих структур 

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (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 інфраструктури 

 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 ЦСоц 
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Рівень 2.

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ 

(ЗАЛІЗНИЦІ)

Лікувально-

профілактичний відділ

Служба охорони 

здоров'я

Лікувально-

профілактичний 

відділ

Фінансово-

економічний відділ

Лікувально-

профілактичний відділ

Фінансово-економічний 

відділ

Дирекція охорони 

здоров'я

Фінансово-економічний 

відділ

Голова правління

ЗГП з кадрових та 

соціальних питань

Голова правління

ЗГП з кадрових та 

соціальних питань

Рівень 3. 

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

<<ЦУВС

Філії та дочірні

підприємства

Заступник директора 

департаменту

Заступник директора 

філії

Департамент охорони 

здоров'я 

Директор філії

Рівень 1.

АПАРАТ УПРАВЛІННЯ

Дирекція охорони 

здоров'я

УкртрансфармаціяУкртрансфармаціяМедичний заклад 83 Медичний заклад 11
Медичний заклад 11

ЦУВС

Організаційна структура Дирекції охорони здоров’я 

190 

Сценарій 1.  

(11+83 медичні заклади) 

Сценарій 2. 

(11 медичних закладів) 

1 

Існуючий підрозділ або той, що має 

прямі аналоги

Новий підрозділ, в тому числі на базі 

існуючих

Підрозділ змінив своє підпорядкування

Підрозділ розформовується

Підрозділ виключається з даної структури і 

передається в управління до іншої>>X

>> X Структура, до якої відходить підрозділ

<< X Структура, від якої перейшов підрозділ

Адміністративне підпорядкування

Оперативне підпорядкування

Умовні позначення

1 Ключові зміни

6 Кількість підрозділів

1 
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Ключові зміни в структурі та функціях Дирекції охорони здоров’я  

Формування дирекції охорони здоров’я на базі ЦУВС 1 
 Подальший організаційний стан Медичної вертикалі здебільшого залежить від кількості медичних закладів, 

які будуть під управлінням АТ “УЗ”. Можливі два Сценарії: 

 Сценарій 1 (11 балансові та 83 бюджетні медичні заклади). АТ «УЗ» отримує на баланс від 

Міністерства Інфраструктури України 11 медичних закладів і назначається розпорядником бюджетних 

коштів по бюджетним 83 медичним закладам. 

 Сценарій 2 (11 балансові медичні заклади). АТ «УЗ» отримує на баланс від Міністерства 

Інфраструктури України 11 медичних закладів. 83 бюджетні медичні заклади переходять під 

керівництво Міністерства Інфраструктури України. 

 Організаційна структура: 

 Сценарій 1 (11 балансові та 83 бюджетні медичні заклади). Утворення Департаменту охорони здоров'я 

на базі ЦУВС, який через Служби охорони здоров'я на залізницях буде контролювати 83 бюджетні 

медичні заклади та створення філії “Дирекція охорони здоров’я”, яка буде контролювати 11 

балансових медичних закладів. 

 Сценарій 2 (11 балансові медичні заклади). Утворення філії “Дирекція охорони здоров’я” на базі ЦУВС 

з ліквідацією медичних служб на рівні залізниць та трансформацією фінансово-економічного 

управління у фінансово-економічний відділ. Ліквідація служб та трансформація управління спричинені 

суттєво зменшеним об’ємом роботи, зважаючи на зменшення кількості медичних закладів під 

управлінням. 

 

191 
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АПАРАТ 

Департамент охорони здоров’я (ЦУВС) 

 Контроль за: реалізацією політики в галузі охорони 

здоров’я на залізничному транспорті України; 

забезпеченням гарантованого рівня медичної 

допомоги залізничникам; додержанням законодавства 

з питань охорони здоров’я. 

 Координація заходів з медичного  забезпечення 

безпеки перевізного процесу. 

 Контроль за дотриманням політики АТ «УЗ» в сфері 

охорони здоров’я Дирекцією охорони здоров’я.  

Ключові функції Дирекції охорони здоров’я та 

підпорядкованих структур 

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ) 

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 . 

 

ФІЛІЇ 

Дирекція охорони здоров’я (вертикаль ЦУВС) 

 Контроль 11-и балансових медичних закладів в 

питаннях: реалізації політики в галузі охорони 

здоров’я на залізничному транспорті України; 

забезпечення гарантованого рівня медичної допомоги 

залізничникам; додержання законодавства з охорони 

здоров’я. 

 Контроль за фінансово-економічними показниками 11 

балансових медичних закладів та 

«Укртрансфармацією»  

 

БЛОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вертикаль кадрових і соціальних питань ЦУВС 



4.2.4. Вертикаль 

реформування і 

корпоративного 

будівництва 

Департамент корпоративного розвитку 

та реформування 
197 

Департамент майнових та земельних 

ресурсів 
202 

Управління корпоративних комунікацій 206 
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Поточна структура вертикалі Реформування і корпоративного 

будівництва 

194 

► Підпорядкованість функцій корпоративного будівництва та реформування різним заступникам генерального 

директора  

► Відсутність функції управління корпоративними комунікаціями та розвитком фірмового стилю 

Основні характеристики існуючої структури управління 

Генеральний 

директор

Перший ЗГД

Начальник 

залізниці

Відділ з 

реформування

Служба з управління 

майновими та 

земельними 

ресурсами

ГУ реформування та 

корпоративного 

розвитку

ГУ майнових та 

земельних відносин

ЦКР ЦКМ

Філії та дочірні 

підприємства

Магістраль

ЗГД

Начальник 

дирекції

Відділ майнових та 

земельних ресурсів

Рівень 1.

АПАРАТ УПРАВЛІННЯ

Рівень 3. 

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

Рівень 2.

ЗАЛІЗНИЦІ

БЛОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вертикаль корпоративного будівництва і реформування 
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Створення єдиної вертикалі з питань 

корпоративного будівництва та 

реформування 

Створення Управління корпоративних 

комунікацій 

► Посилення функції корпоративного будівництва 

та реформування 

► Підвищення рівня узгодженості дій між 

департаментами вертикалі  

► Підвищення рівня корпоративних комунікацій  

► Розвиток корпоративного стилю 

Ключові зміни для побудови цільової вертикалі 

Реформування і корпоративного будівництва 

1 

Ефект від впровадження Ключові зміни  

2 

195 

БЛОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вертикаль корпоративного будівництва і реформування 
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Цільова структура вертикалі Реформування і корпоративного 

будівництва через рік після утворення АТ УЗ 

196 

► Створення посади ЗГП з питань реформування і корпоративного будівництва 

► Створення Управління корпоративних комунікацій та громадських зв'язків 

► Підсилення вертикалі реформування через посилення взаємодії ЦКР з Цком та ЦКМ 

Голова правління

ЗГП з питань  

корпоративного 

будівництва і 

реформування 

Директор 

регіональної філії 

(Залізниці)

Служба 

корпоративного 

розвитку та 

реформування

Служба майнових та 

земельних відносин

Департамент 

корпоративного 

розвитку та 

реформування

Департамент 

майнових та 

земельних відносин
ЦКР ЦКМ

Регіональний відділ 

майнових та 

земельних ресурсів

Філії та дочірні 

підприємства

Видавничий дім 

„Магістраль”

Управління 

корпоративних  

комунікацій
Цком

Рівень 1.

АПАРАТ УПРАВЛІННЯ

Рівень 3. 

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

Рівень 2.

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ)

БЛОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вертикаль корпоративного будівництва і реформування 
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Рівень 1. 

АПАРАТ УПРАВЛІННЯ 

Департамент 

корпоративного 

розвитку та 

реформування

ЗГП з питань  

корпоративного 

будівництва і 

реформування 

Голова правління

Відділ координації 

проектів реформування 

(Офіс керування 

проектами)

Відділ нормативно-

правового 

забезпечення

Перший заступник 

директора 

департаменту

Заступник директора 

департаменту

Сектор фінансово-

економічного 

аналізу

Управління з 

організації процесів 

корпоративного 

управління*

Сектор підготовки та 

супроводження 

нормативних актів

Сектор проектної 

звітності

Відділ взаємодії з 

центральними і 

регіональними 

органами влади

Відділ методичного та 

інформаційного 

забезпечення

Відділ стратегії 

корпоративного 

розвиткку

ВІдділ з організації 

управління залежними та 

дочірніми товариствами

Сектор документального 

забезпечення процесів 

корпоративного 

управління

ЦКР

Цільова структура Департаменту корпоративного розвитку та 

реформування (ЦКР) через рік після утворення АТ УЗ (1/2) 

197 

2 

1 

3 

БЛОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вертикаль корпоративного будівництва і реформування ЦКР 

Умовні позначення

Існуючий підрозділ або той, що має 

прямі аналоги

Новий підрозділ, в тому числі на 

базі існуючих

Підрозділ змінив своє 

підпорядкування

Підрозділ розформовується

Підрозділ виключається з даної структури і 

передається в управління до іншої>>X

>> X Структура, до якої відходить підрозділ

<< X Структура, від якої перейшов підрозділ

Оперативне підпорядкування

Адміністративне підпорядкування

1 Ключові зміни

*Управління з організації процесів  корпоративного управління відділяється через рік після утворення АТ  
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Рівень 2.

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ДОРОГИ)

Служба 

корпоративного 

розвитку та 

реформування

Директор 

регіональної філії 

(Залізниці)

ВІдділ координації 

регіональних проектів 

реформування

Відділ координації 

регіональних проектів 

реформування

Сектор взаємодії з 

регіональними 

органами влади

Відділ забезпечення 

регіонального 

корпоративного 

управління

Цільова структура Департаменту корпоративного розвитку та 

реформування (ЦКР) через рік після утворення АТ УЗ (2/2) 

198 

БЛОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вертикаль корпоративного будівництва і реформування ЦКР 

4 



© Укрзалізниця 2012-2013. Всі права захищені 

Ключові зміни в структурі та функціях Департаменту 

Корпоративного розвитку та реформування (ЦКР) (1/2)  

    Створення Управління з організації процесів корпоративного управління 1 

 З метою впровадження політики АТ “УЗ” в залежних та дочірніх товариствах та налагодження ефективної 

взаємодії створюється Управління з організації процесів корпоративного управління.  

 Основні задачі управління : 

 формування системи взаємодії АТ “УЗ” з дочірніми товариствами; 

 розробка показників ефективності для залежних дочірніх товариств; 

  методичне та інформаційне забезпечення дочірніх та залежних товариств; 

 моніторинг та взаємодія з дочірніми товариствами. 

    Створення офісу керування проектами реформування 2 

 З метою ефективного управління проектами реформування у складі Управління структурної реформи 

створюється Відділ координації проектів реформування. До складу відділу увійде Сектор проектної звітності. 

Основні задачі відділу: 

 Розробка, впровадження та моніторинг застосування методології управління проектами реформування; 

 Моніторинг та контроль виконання проектів реформування; 

 Координація між проектами реформування; 

 Надання звітності про статус проектів реформування вищому керівництву. 

БЛОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вертикаль корпоративного будівництва і реформування ЦКР 

199 
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Ключові зміни в структурі та функціях Департаменту 

Корпоративного розвитку та реформування (ЦКР) (2/2)  

200 

    Створення Сектору фінансово-економічного аналізу 3 

 З метою оцінки фінансової ефективності реформування та звітності в Управлінні структурної реформи 

створюється Сектор фінансово-економічного аналізу. 

БЛОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вертикаль корпоративного будівництва і реформування ЦКР 

    Створення Служби корпоративного будівництва та реформування 4 

 З метою забезпечення реалізації реформи на рівні регіональних філій та реалізації функції координації 

проектів реформування на залізницях, на базі Відділів з реформування створюються Служби корпоративного 

будівництва та реформування. 
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АПАРАТ 

Департамент реформування та корпоративного 

розвитку (ЦКР) 

 Забезпечує ефективну взаємодію структурних 

підрозділів АТ «УЗ», дочірніх та залежних товариств 

щодо питань управління корпоративним розвитком, 

процесами реструктуризації та демонополізації 

залізничного транспорту 

 Готує за участю причетних департаментів АТ «УЗ»  

пропозиції щодо структури Товариства та його 

апарату управління, створення філій, дирекцій, 

дочірніх та залежних товариств 

 Бере участь та організовує роботу щодо розробки 

програм реформування господарств, цільової моделі 

ринку залізничних послуг, організації їх суспільного 

обговорення, погодження, прийняття, реалізації 

 Розробляє та погоджує проекти управлінських рішень 

щодо утворення новостворюваних суб’єктів 

господарювання та формування статутних капіталів. 

Опрацьовує в межах компетенції проекти нормативно-

правових актів, які в разі їх прийняття можуть 

вплинути на процеси реформування залізничного 

транспорту 

 Координує проекти реформування Товариства 

Ключові функції Департаменту Корпоративного розвитку та 

реформування (ЦКР) та підпорядкованих структур 

 Розробляє регламенти взаємодії дочірніх та залежних 

товариств. Забезпечує виконання процесів 

корпоративного управління дочірніми та залежними 

товариствами. 

 Проводить аналіз пропозицій та техніко-економічних 

обґрунтувань щодо проектів програм структурних 

перетворень на залізничному транспорті, 

удосконалення організаційних форм діяльності 

суб’єктів господарювання, надає відповідні висновки 

 

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ) 

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 залізниці; 

 Надання пропозицій щодо питань взаємодії з 

органами державної влади. 

 Забезпечення процесів корпоративного управління 

дочірніми та залежними компаніями в рамках регіону 

 

БЛОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вертикаль корпоративного будівництва і реформування ЦКР 
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Рівень 1. 

АПАРАТ ПРАВЛІННЯ 

Департамент майнових 

та земельних ресурсів

Голова правління

ЗГП з питань 

корпоративного 

будівництва і 

реформування

Сектор обліку та 

реєстрації майна

Відділ орендних 

відносин

Сектор інформаційно-

методологічного 

забезпечення

Філії та дочірні 

підприємства

Сектор майнових та 

земельних ресурсів

Директор філії / 

Керівник 

залежного АТ

Відділ розпорядження 

майном

Відділ реорганізації 

суб’єктів 

господарювання

Відділ земельних 

ресурсів

Відділ економічного 

аналізу

Заступник директора 

департаменту

Перший заступник 

директора 

департаменту

Заступник директора 

департаменту

Сектор конкурсної 

документації

ЦКМ

Цільова структура Департаменту майнових та земельних 

ресурсів (ЦКМ) через рік після утворення АТ УЗ 

202 

1 

Умовні позначення

Існуючий підрозділ або той, що має 

прямі аналоги

Новий підрозділ, в тому числі на 

базі існуючих

Підрозділ змінив своє 

підпорядкування

Підрозділ розформовується

Підрозділ виключається з даної структури і 

передається в управління до іншої>>X

>> X Структура, до якої відходить підрозділ

<< X Структура, від якої перейшов підрозділ

Оперативне підпорядкування

Адміністративне підпорядкування

1 Ключові зміни

БЛОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вертикаль корпоративного будівництва і реформування ЦКМ 

2 

3 
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Служба з управління 

майновими та 

земельними 

ресурсами

Відділ майнових 

ресурсів

Відділ орендних 

відносин

Відділ земельних 

ресурсів

Сектор обліку та 

аналітичного 

забезпечення

Директор 

регіональної філії 

(Залізниці)

Регіональний сектор 

майнових та 

земельних ресурсів

Рівень 3. 

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

Рівень 2.

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ)

Цільова структура Департаменту майнових та земельних 

ресурсів (ЦКМ) через рік після утворення АТ УЗ 

203 

4 

Умовні позначення

Існуючий підрозділ або той, що має 

прямі аналоги

Новий підрозділ, в тому числі на 

базі існуючих

Підрозділ змінив своє 

підпорядкування

Підрозділ розформовується

Підрозділ виключається з даної структури і 

передається в управління до іншої>>X

>> X Структура, до якої відходить підрозділ

<< X Структура, від якої перейшов підрозділ

Оперативне підпорядкування

Адміністративне підпорядкування

1 Ключові зміни

БЛОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вертикаль корпоративного будівництва і реформування ЦКМ 
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    Створення Відділу земельних ресурсів 2 
 З метою підтримки функцій управління земельними ресурсами, в Департаменті створюється Відділ 

земельних ресурсів. Основні функції, що передаються з інших відділів Департаменту до новоствореного 
відділу: 

 Оформлення земельних ділянок; 

 Договірна робота; 

 Робота зі землеустрою; 

 Координація питань щодо сплати земельного податку тощо. 

Трансформування Відділів (Секторів) з реформування у Сектори обліку та аналітичного 

забезпечення на рівні регіональних філій 
4 

 З метою підвищення ефективності використання майна та земельних ресурсів створюється Сектор обліку та 
аналітичного забезпечення на основі існуючих відділів/секторів реформування у складі НКМ. Основні функції 
секторів: 

 Облік майнових та земельних ресурсів; 

 Підготовка аналітичної інформації; 

 Аналіз ефективності використання майна та земельних ресурсів. 

     Створення Сектору майнових та земельних ресурсів в залежних філіях та АТ 1 
 З метою обліку майна та земельних ресурсів в дочірніх та залежних товариствах в їхніх структурах 

створюється Сектор майнових та земельних ресурсів. Створений сектор буде знаходитися в оперативному 
підпорядкуванні Департаменту майнових та земельних ресурсів. 

БЛОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вертикаль корпоративного будівництва і реформування ЦКМ 

     Створення Сектору конкурсної документації 3 

 У зв'язку з переходом функції організації тендерів від Фонду державного майна до АТ “УЗ”, необхідно 
реалізувати функцію підготовки документації для проведення конкурсів по оренді, продажу та оцінці майна 
та землі. Для цього створюється Сектор конкурсної документації. 



© Укрзалізниця 2012-2013. Всі права захищені 205 

АПАРАТ 

Департамент майнових та земельних відносин (ЦКМ) 

 Реалізує єдину політику в області управління 
майновими та земельними ресурсами АТ «УЗ»; 

 Координує діяльність та підготовлює документи щодо 
ліквідації, реорганізації та реструктуризації 
підприємств; 

 Аналізує звіти про результати відчуження, списання, 
передачі, оренди майна та вилучення земельних 
ділянок;   

 Координує діяльність структурних підрозділів АТ «УЗ», 
філій та дочірніх підприємств з питань ефективного 
використання майна та земельних ресурсів;  

 Організовує діяльність щодо виявлення непрофільних 
активів, об’єктів незавершеного будівництва, активів, 
що не використовуються в господарської діяльності 
або не придатні для подальшого використання, 
забезпечує їх подальшу реалізацію, списання тощо; 

 Веде облік майнових та земельних ресурсів АТ «УЗ» 
та організовує ведення обліку в філіях; 

 Спільно з розробниками забезпечує створення, 
впровадження та належне функціонування АСМК, 
ведення відповідного банку даних; 

 Організовує та координує роботу щодо відчуження, 
списання, передачі майна, вилучення земельних 
ділянок та передачі в оренду майна АТ «УЗ»; 

 Формує методологічні засади з питань обліку, 
управління та розпорядження майном і земельними 
ділянками АТ «УЗ»; 

 Організовує роботу з отримання правовстановлюючих 
документів на майно та земельні ресурси АТ «УЗ»; 

Ключові функції Департаменту майнових та земельних відносин 

(ЦКМ) та підпорядкованих структур 

 Опрацьовує та в межах компетенції узгоджує проекти 
договорів сервітуту, суперфіцію, управління, спільної 
діяльності, лізингу (сублізингу), застави, позички, 
позики, інвестиційні, а також інші договори, що 
стосуються використання майна АТ «УЗ»; 

 Здійснює інформаційну та консультативну підтримку 
суб’єктів господарювання з питань реєстрації та 
розпорядження майновими і земельними ресурсами; 

 Забезпечує формування майнових комплексів при 
створенні філій і залежних товариств АТ «УЗ» щодо 
узгодження та наділення їх майном і земельними 
ділянками. 

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ) 

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 ЦКМ 
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БЛОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вертикаль корпоративного будівництва і реформування ЦКом 
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    Створення Управління корпоративних комунікацій (ЦКом) 1 

 З метою забезпечення належного рівня внутрішніх та зовнішніх комунікацій та розвитку фірмового стилю 

створюється Управління корпоративних комунікацій на базі Цпрес. Ключові функції Управління: 

 Розробка і реалізація заходів щодо формування громадської думки на користь АТ «УЗ» з використанням 

засобів масової інформації та інших засобів масових комунікацій, а також інші форми впливу на 

громадську думку та цільові аудиторії; 

 Організація і підтримка єдиної системи корпоративних комунікацій АТ «УЗ»; 

 Методичне забезпечення та координація діяльності підрозділів апарату управління АТ «УЗ», його філій, 

представництв, інших структурних підрозділів, дочірніх і залежних товариств з питань єдиної 

інформаційної політики та корпоративної культури (іміджевої роботи, рекламної, виставкової, інтернет, 

видавничої та поліграфічної діяльності, культурно-масових заходів). 

 Розвиток корпоративного стилю АТ “УЗ” 

    Створення філії “Видавничий дім “Магістраль” 3 

 Для реалізації єдиної редакторської та видавничої політики на основі редакції газети “Магістраль” та редакцій 

газет, які підпорядковані залізницям, створюється філія “Видавничий дім “Магістраль”.  

БЛОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вертикаль корпоративного будівництва і реформування ЦКом 

    Включення прес-секретарів на залізницях до Відділу координації регіональних комунікацій   2 

 З метою реалізації єдиної комунікаційної політики в структурі АТ “УЗ”, прес-секретарі, що знаходяться на 

залізницях, включаються до складу Відділу координації регіональних комунікацій. Прес-секретарі продовжують 

знаходитись на філіях та в оперативному порядку взаємодіють з директорами регіональних філій та зі 

службами залізниць.  
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АПАРАТ 

Управління корпоративних комунікацій (ЦКом) 

 Формування та реалізація у взаємодії з підрозділами апарату 

управління АТ «УЗ», його філіями, представництвами, 

іншими структурними підрозділами, недержавними 

установами, дочірніми і залежними товариствами єдиної 

інформаційної політики АТ «УЗ» з метою створення 

позитивного іміджу АТ «УЗ», зниження репутаційних ризиків 

АТ «УЗ» 

 Розробка і реалізація заходів щодо формування громадської 

думки на користь АТ «УЗ» з використанням засобів масової 

інформації та інших засобів масових комунікацій, а також 

інші форми впливу на громадську думку та цільові аудиторії. 

 Організація і підтримка єдиної системи корпоративних 

комунікацій АТ «УЗ» для розробки узгоджених інформаційних 

посилів 

 Методичне забезпечення та координація діяльності 

підрозділів апарату управління АТ «УЗ», його філій, 

представництв, інших структурних підрозділів, недержавних 

установ, дочірніх і залежних товариств з питань єдиної 

інформаційної політики та корпоративної культури (іміджевої 

роботи, рекламної, виставкової, інтернет, видавничої та 

поліграфічної діяльності, культурно-масових заходів) 

Ключові функції Управління корпоративних комунікацій (ЦКом) та 

підпорядкованих структур 

ФІЛІЇ 

Видавничий дім «Магістраль». 

 Висвітлення офіційної точки зору АТ «УЗ» з 

актуальних питань розвитку залізничного 

транспорту України в газеті ті інших носіях 

інформації. 

 Пошук, аналіз та поширення  інформації про  

події, що стосуються діяльності та розвитку 

залізничного та інших видів транспорту. 

 Підготовка, видання, виготовлення і 

розповсюдження друкованої, комп’ютерної, 

фото-, аудіо- і відеопродукції для потреб АТ 

«УЗ». 

 Інформаційне, рекламне обслуговування 

підприємств, установ та організацій. 

 Науково-технічна виставкова діяльність у 

галузі інформаційного обслуговування АТ 

«УЗ». 

БЛОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вертикаль корпоративного будівництва і реформування ЦКом 
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Передача функцій ЦА, ЦГК та ЦН (в 

частині діловодства) в Департамент 

управління справами 

Створення філії “Адміністративно-

господарське управління” 

► Концентрація відповідальності  за функцію 

підтримки діяльності апарату управління у ЦН 
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3 

4 
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► Відокремлення адміністративно-господарської функції 

► Відокремлення непрофільних функцій 

Голова правління

Директор 

регіональної філії 

(Залізниці)

Начальник 

підрозділу

Департамент 

управління 

справами

Спеціальне 

управління

Перше 

управління

ЦН ЦР

Філії та дочірні 

підприємства

Адміністративно-

господарське 

управління

Управління 

міжнародного 

співробітництва

ЦІ

Служба 

управління 

справами

Спеціальна 

служба

Адміністративно -

господарська 

служба

Рівень 1.

АПАРАТ УПРАВЛІННЯ

Рівень 3. 

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

Рівень 2.

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ)

Перша служба

Господарський 

відділ

Перший

сектор

Спеціальний 

сектор

Правовий 

Департамент

ЦОЦЮ

Правова служба

Правовий 

сектор

ЗАГАЛЬНИЙ БЛОК 
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Рівень 1. 

АПАРАТ УПРАВЛІННЯ 

Правовий департамент

Голова правління

Перший заступник 

директора 

департаменту

Заступник директора 

департаменту

Заступник директора 

департаменту

Відділ правових 

експертиз
Відділ судових спорів

Відділ договірної 

роботи

Відділ нормативного 

забезпечення та 

міжнародно-правової 

роботи

Відділ організації та 

контролю виконавчих 

проваджень

Сектор загального 

правозастосування

ЦЮ

Відділ загального 

аналізу та контролю

Канцелярія
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1 

Умовні позначення

Існуючий підрозділ або той, що має 

прямі аналоги

Новий підрозділ, в тому числі на 

базі існуючих

Підрозділ змінив своє 

підпорядкування

Підрозділ розформовується

Підрозділ виключається з даної структури і 

передається в управління до іншої>>X

>> X Структура, до якої відходить підрозділ

<< X Структура, від якої перейшов підрозділ

Оперативне підпорядкування

Адміністративне підпорядкування

1 Ключові зміни

2 3 

ЗАГАЛЬНИЙ БЛОК Правовий департамент 
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Правова служба

Сектор нормативних 

актів та аналітичної 

роботи

Відділ судових спорів
Сектор роботи з 

виконавчою службою

Відділ договірної та 

правової роботи

Начальник 

підрозділу

Правовий сектор

Директор 

регіональної філії 

(Залізниці)

Рівень 3. 

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

Рівень 2.

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ)

Цільова структура Правового департаменту (ЦЮ) через рік 

після утворення АТ УЗ (2/2) 
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1 

Умовні позначення

Існуючий підрозділ або той, що має 

прямі аналоги

Новий підрозділ, в тому числі на 

базі існуючих

Підрозділ змінив своє 

підпорядкування

Підрозділ розформовується

Підрозділ виключається з даної структури і 

передається в управління до іншої>>X

>> X Структура, до якої відходить підрозділ

<< X Структура, від якої перейшов підрозділ

Оперативне підпорядкування

Адміністративне підпорядкування

1 Ключові зміни

ЗАГАЛЬНИЙ БЛОК Правовий департамент 
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Концентрація юрисконсультів 1 

 На рівні центрального апарату: юрисконсульти з різних головних управлінь підпорядковуються Правовому 

департаменту та входять до складу Відділу договірної роботи. 

 На рівні регіональних філій: Юрисконсульти з різних служб регіональних філій підпорядковуються 

Правовим службам відповідних філій та утворюють спеціалізовані сектори у складі Відділу договірної та 

правової роботи.  

 Такі зміни сприятимуть: 

 Більш ефективному балансуванню навантаження на юрисконсультів; 

 Розвитку спеціалізації та формуванню сервісної культури на підприємстві; 

 Підвищенню рівня взаємодії всередині правового підрозділу; 

 Нормалізації лінії підпорядкування юрисконсультів; 

 Виключення непрофільних функцій з роботи юрисконсультів. 

     Створення Відділу організації та контролю виконавчих впроваджень 2 

 У зв'язку зі зміною юридичного статусу АТ “УЗ” та збільшенням навантаження в напрямі судової роботи для 

належного забезпечення виконання судових рішень, стягнення коштів по виконавчих провадженнях 

створюється Відділ контролю виконавчих впроваджень. 

ЗАГАЛЬНИЙ БЛОК Правовий департамент 
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     Створення Канцелярії 3 

 З метою адаптації правової функції “УЗ” до нового правового статусу підприємства та забезпечення 

безперебійного функціонування АТ створюється Відділ з організації правової роботи. Основними функціями 

Відділу будуть: 

 Ведення реєстру справ/завдань (наповнення, оновлення статусу); 

 Розподілення справ між регіональними філіями (залізницями); 

 Підготовка та надання звітності за результатами діяльності. 

ЗАГАЛЬНИЙ БЛОК Правовий департамент 
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АПАРАТ 

 Правовий департамент (ЦЮ) 

 Веде реєстр судових справ та розподіляє їх між 

підрозділами АТ “УЗ”; 

 Координує роботу судового супроводження справ та 

приймає у ній участь. Контролює виконання судових 

рішень; 

 Розробляє шаблони договорів та супутні методичні 

документи щодо договірної роботи, яка ведеться 

підрозділами АТ «УЗ». Надає необхідні консультації 

іншим підрозділам в їх договірній та бізнес діяльності; 

 Організовує правову роботу та надає необхідні 

консультації, щодо правильного застосування та 

неухильного дотримання вимог законодавства, інших 

нормативних актів Товариством, його керівниками та 

працівниками під час виконання покладених  на них 

завдань і функціональних обов’язків; 

 Організовує та проводить роботу, пов’язану з 

підвищенням кваліфікації працівників Департаменту 

та працівників юридичних відділів філій, роз’яснює 

застосування законодавства. 

Ключові функції Правового департаменту (ЦЮ) та 

підпорядкованих структур 

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ) 

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. 

ЗАГАЛЬНИЙ БЛОК Правовий департамент 
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Умовні позначення

Існуючий підрозділ або той, що має 

прямі аналоги

Новий підрозділ, в тому числі на 

базі існуючих

Підрозділ змінив своє 

підпорядкування

Підрозділ розформовується

Підрозділ виключається з даної структури і 

передається в управління до іншої>>X

>> X Структура, до якої відходить підрозділ

<< X Структура, від якої перейшов підрозділ

Оперативне підпорядкування

Адміністративне підпорядкування

1 Ключові зміни

ЗАГАЛЬНИЙ БЛОК Департамент управління справами 

Рівень 1. 

АПАРАТ УПРАВЛІННЯ Департамент 

управління справами

Інспекція з 

контролю за 

виконанням

Бухгалтерія

Голова правління

Відділ 

автотранспорту

Сектор житлового 

обліку
Відділ з організації 

харчування

Відділ договірної 

роботи та координації 

закупівель

Відділ матеріально-

технічного 

та господарського 

забезпечення 

Відділ будівництва та 

експлуатації 

Сектор з 

організації 

відряджень за 

кордон

Сектор 

транспортних 

вимог

Консультативно - 

координаційна група

Група взаємодії з 

державними 

органами

Відділ 

організаційної 

роботи

Секретаріат

Заступник директора 

департаменту

<<ЦА<<ЦА

Сектор 

архіву

Експедиція

Відділ 

документального 

забезпечення

<<ЦА

Відділ ремонту та  

тех. обслуговування 

комп. та оргтехніки 

Перший заступник 

директора 

департаменту

Відділ 

стенографування 

та редагування

>>АГУ

ЦН

<<ЦГК

1 1 1 1 

2 

2 

2 

2 
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Група комп'ютерного 

набору

Служба управління 

справами

Секретаріат
Відділ контролю за 

виконанням

Відділ 

документального 

забезпечення

Директор 

регіональної філії 

(Залізниці)

Бюро перепусток

<<НГК

Сектор архівуЕкспедиція

<<НА <<НА

<<НА

Рівень 2.

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ)
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3 

3 

3 

3 

Умовні позначення

Існуючий підрозділ або той, що має 

прямі аналоги

Новий підрозділ, в тому числі на 

базі існуючих

Підрозділ змінив своє 

підпорядкування

Підрозділ розформовується

Підрозділ виключається з даної структури і 

передається в управління до іншої>>X

>> X Структура, до якої відходить підрозділ

<< X Структура, від якої перейшов підрозділ

Оперативне підпорядкування

Адміністративне підпорядкування

1 Ключові зміни

Цільова структура Департаменту управління справами (ЦН) 

через рік після утворення АТ УЗ (2/2) 

ЗАГАЛЬНИЙ БЛОК Департамент управління справами 
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       Концентрація функцій підтримки діяльності апарату управління 1 

 З метою підвищення рівня координації  функцій підтримки діяльності апарату управління та концентрації  

відповідальності за їх виконання, функції ЦГК, ЦА та ЦН (в частині діловодства) об'єднуються в Департаменті 

управління справами. 

 Відокремлення господарських функцій 2 

 З метою спеціалізації Департаменту управління справами на питаннях документального забезпечення та 

підтримки Правління АТ “УЗ”, з нього виділяється функція господарського обслуговування апарату 

управління, на базі якої утворюється філія “Адміністративно-господарське управління”.  

       Розподіл функцій на рівні залізниць у відповідності до нової структури Департаменту 3 

 З метою побудови єдиної структури підтримки діяльності апарату управління на рівні регіональних філій 

(залізниць) частина функцій передається до Департаменту управління справами: 

 НГК входить до складу служби управління справами; 

 Експедиція, Сектор архіву та Група комп'ютерного набору передаються від Господарської служби до 

Служби управління справами для забезпечення повного циклу документообігу. 

ЗАГАЛЬНИЙ БЛОК Департамент управління справами 
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Варіант зміни №2, наведений вище, в частині підпорядкування Сектору житлового обліку, Сектору 

транспортних та Сектору з організації відряджень за кордон  Департаменту управління справами 

було узгоджено за результатам обговорення з ЦН та ЦКР.  

Варіант зміни №2, запропонований консультантами ТОВ «Ернст енд Янг», відрізняється від 

узгоджених змін у наступних положеннях: 

 З метою спеціалізації Департаменту управління справами на питаннях документального забезпечення та 

підтримки Правління АТ “УЗ” частина функцій має бути передана до відповідних департаментів. А саме: 

 Сектор житлового обліку та Сектор транспортних вимог мають бути передані до Управління 

соціального розвитку (ЦСоц) для забезпечення виконання безпосередньо соціальної функції, що 

закріплена за даними секторами. 

 Сектор з організації відряджень за кордон має бути переданий до Управління міжнародного 

співробітництва (ЦІ) для підвищення ефективності роботи у напрямку організації відряджень. 

 Ми вважаємо, що позиція виконання запропонованих консультантами ТОВ «Ернст енд Янг» заходів у 

більшій мірі відповідає духу реформи та критеріям, що покладені в основу розробки організаційної 

структурою. 

Ключові зміни в структурі Департаменту управління справами (ЦН) 

ЗАГАЛЬНИЙ БЛОК Департамент управління справами 



© Укрзалізниця 2012-2013. Всі права захищені 222 

АПАРАТ 

Департамент Управління Справами (ЦН) 

 Встановлення єдиного порядку роботи з документами 

в  АТ «УЗ»  та контроль за його дотриманням 

 Забезпечення документального та організаційно-

технічного обслуговування в АТ «УЗ»   

 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 АТ «УЗ» , організація роботи 

«Громадської приймальні» та «Телефону довіри» 

 Підготовка інформації (документи, тези) для Голови 

правління АТ «УЗ» , та його заступників 

 Планування робочого часу Голови правління АТ «УЗ»  

та його заступників у робочі дні, а також 

відповідальних чергових та керівництва АТ «УЗ»  у 

вихідні та святкові дні. 

Ключові функції Департаменту управління справами (ЦН) та 

підпорядкованих структур 

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ) 

Служба управління справами НАС (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. 

ЗАГАЛЬНИЙ БЛОК Департамент управління справами 
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Рівень 2.

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ)

Рівень 1. 

АПАРАТ УПРАВЛІНЯ 
Спеціальне управління

Спеціальна служба

Сектор цивільної 

оборони

Сектор мобілізаційної 

роботи

Відділ мобілізаційної 

роботи

Голова правління

Директор 

регіональної філії 

(Залізниці)

Сектор цивільної 

оборони

Рівень 3.

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

Спеціальний сектор

Директор філії

Заступник начальника 

управління

ЦР

Існуючий підрозділ або той, що має 

прямі аналоги

Новий підрозділ, в тому числі на базі 

існуючих

Підрозділ змінив своє підпорядкування

Підрозділ розформовується

Підрозділ виключається з даної структури і 

передається в управління до іншої>>X

>> X Структура, до якої відходить підрозділ

<< X Структура, від якої перейшов підрозділ

Адміністративне підпорядкування

Оперативне підпорядкування

Умовні позначення

1 Ключові зміни

ЗАГАЛЬНИЙ БЛОК Спеціальне управління 
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АПАРАТ 

Спеціальне Управління (ЦР) 

 Управління зберігає свою структуру та функції. 

Ключові функції Спеціального управління (ЦР) 

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ) 

Спеціальна служба (Вертикаль ЦР) 

 Зберігає свою структуру та функції. 

ЗАГАЛЬНИЙ БЛОК Спеціальне управління 
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Рівень 2.

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ)

Рівень 1. 

АПАРАТ УПРАВЛІНЯ Перше управління

Перша служба

Відділ спецзв'язкуВідділ режиму

Відділ РСО та ТЗІ

Голова правління

Директор 

регіональної філії 

(Залізниці)

Відділ спецзв'язку

Рівень 3.

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

Начальник 

дирекції

Перший сектор

ЦО

Існуючий підрозділ або той, що має 

прямі аналоги

Новий підрозділ, в тому числі на базі 

існуючих

Підрозділ змінив своє підпорядкування

Підрозділ розформовується

Підрозділ виключається з даної структури і 

передається в управління до іншої>>X

>> X Структура, до якої відходить підрозділ

<< X Структура, від якої перейшов підрозділ

Адміністративне підпорядкування

Оперативне підпорядкування

Умовні позначення

1 Ключові зміни

ЗАГАЛЬНИЙ БЛОК Перше управління 
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АПАРАТ 

Перше Управління (ЦО) 

 Управління зберігає свою структуру та функції. 

Ключові функції Першого управління (ЦО) 

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ) 

Перша служба (Вертикаль ЦО); 

 Зберігає свою структуру та функції 

ЗАГАЛЬНИЙ БЛОК Перше управління 
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Перший заступник 

начальника 

управління

Правління

Служба Міжнародного 

співробітництва *

Начальник філії

Сектор організації 

співробітництва з 

країнами СНД і 

міжнародними 

транспортними орг-ми

Відділ організації 

співробітництва з 

країнами ОСЗ МСЗ

Відділ координації 

роботи представництв 

Укрзалізниці за кордоном

Сектор протокольної 

роботи

Рівень 1.

АПАРАТ УПРАВЛІННЯ

Рівень 2.

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ)

Управління 

міжнародного 

співробітництва
ЦІ

Заступник 

начальника 

управління

Цільова структура Управління міжнародного співробітництва (ЦІ) 

* Служба міжнародного співробітництва представлена лише на Львівській залізниці, та 

включає сектор міжнародного співробітництва у м. Ужгород. 

1 

Існуючий підрозділ або той, що має 

прямі аналоги

Новий підрозділ, в тому числі на базі 

існуючих

Підрозділ змінив своє підпорядкування

Підрозділ розформовується

Підрозділ виключається з даної структури і 

передається в управління до іншої>>X

>> X Структура, до якої відходить підрозділ

<< X Структура, від якої перейшов підрозділ

Адміністративне підпорядкування

Оперативне підпорядкування

Умовні позначення

1 Ключові зміни

ЗАГАЛЬНИЙ БЛОК Управління міжнародного співробітництва 
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Перетворення представників в представництва Укрзалізниці за кордоном на подальших 

етапах реформування 
1 

 В процесі реформування на етапах 2-3 на основі уповноважених представників за кордоном можуть бути 

створені представництва, які будуть виконувати роботу одночасно за кількома країнами. Це дозволить: 

 скоротити витрати на організацію відряджень представників 

 підвищити статус діяльності Укрзалізниці за кордоном 

 більш ефективно організувати роботу за кордоном 

 Відкриття кожного окремого представництва Укрзалізниці за кордоном повинно бути обґрунтовано як 

окремий бізнес проект, та буде виноситися на захист на Наглядову Раду 

 Розрахунки вартості з організації представництв повинні бути включені у річний фінансовий план  

 Місця знаходження представництв будуть залежати від вектора зовнішньоекономічної політики України 

 Представництва будуть підпорядковані начальнику Управління міжнародного співробітництва  

ЗАГАЛЬНИЙ БЛОК Управління міжнародного співробітництва 
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АПАРАТ 

Управління міжнародного співробітництва (ЦІ) 

 Організація співробітництва з міжнародними 

організаціями, іноземними залізницями, залізничними 

організаціями, організаціями і фірмами зарубіжних 

країн з питань діяльності і розвитку залізничного 

транспорту 

 Участь у розробці нормативно-правових актів, 

проектів угод (договорів) та інших нормативних 

документів щодо організації перевезення пасажирів, 

вантажу та багажу у міжнародному прямому і 

змішаному сполученні 

 Забезпечення, організація і контроль виконання 

домовленостей з іноземними організаціями про 

економічне і науково-технічне співробітництво, 

підготовка інформації про хід і результати 

міжнародного співробітництва 

 Участь у підготовці матеріалів і проведенні заходів, 

пов’язаних з роботою АТ «УЗ» в міжнародних 

транспортних організаціях 

 Методичне керівництво роботою служб зовнішніх 

зв’язків регіональних філій (доріг). 

Ключові функції Управління міжнародного співробітництва та 

підпорядкованих структур 

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ) 

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 Управління міжнародного співробітництва 
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Адміністративно-

господарське 

управління

Голова правління

Відділ 

автотранспорту

Відділ договірної 

роботи та 

координації 

закупівель

Відділ з організації 

харчування

Відділ будівництва 

та експлуатації 

Філії та дочірні 

підприємства

Відділ матеріально-

технічного 

та господарського 

забезпечення 

<<ЦН

Заступник директора 

філії

Відділ надання 

побутових послуг
Бухгалтерія

Заступник директора 

філії

<<ЦН

<<ЦХП

<<ЦХП

Сектор технічної 

експлуатації

Сектор головного 

енергетика

Сектор підтримки ПК 

та офісного 

обладнання

апарату управління

Сектор відеонагляду 

та перепусток

АГУ

Сектор організації 

проведення  

офіційних заходів

Цільова структура Адміністративно-господарського 

управління (АГУ) через рік після утворення АТ УЗ (1/2) 

1 

2 

2 

Умовні позначення

Існуючий підрозділ або той, що має 

прямі аналоги

Новий підрозділ, в тому числі на 

базі існуючих

Підрозділ змінив своє 

підпорядкування

Підрозділ розформовується

Підрозділ виключається з даної структури і 

передається в управління до іншої>>X

>> X Структура, до якої відходить підрозділ

<< X Структура, від якої перейшов підрозділ

Оперативне підпорядкування

Адміністративне підпорядкування

1 Ключові зміни

ЗАГАЛЬНИЙ БЛОК Адміністративно-господарське управління 
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Адміністративно-

господарська служба 

Група 

комп'ютерного 

набору
Сектор архіву

Директор 

регіональної філії 

(Залізниці)

Експедиція

Відділ 

громадського 

харчування*

Сектор 

автотранспорту 

Відділ технічного 

та госп. 

забезпечення

>>НАС >>НАС>>НАС

Начальник 

підрозділу

Господарський відділ

Бухгалтерія

>>НФ

Відділ ремонту та  

тех. обслуговування 

комп. та оргтехніки 
>>ІОЦ

Ремонтно-

експлуатаційний 

відділ

Рівень 3. 

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

Рівень 2.

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ)

Сектор 

безоплатного 

проїзду

Цільова структура Адміністративно-господарського 

управління (АГУ) через рік після утворення АТ УЗ (2/2) 

3 3 3 

Умовні позначення

Існуючий підрозділ або той, що має 

прямі аналоги

Новий підрозділ, в тому числі на 

базі існуючих

Підрозділ змінив своє 

підпорядкування

Підрозділ розформовується

Підрозділ виключається з даної структури і 

передається в управління до іншої>>X

>> X Структура, до якої відходить підрозділ

<< X Структура, від якої перейшов підрозділ

Оперативне підпорядкування

Адміністративне підпорядкування

1 Ключові зміни

ЗАГАЛЬНИЙ БЛОК Адміністративно-господарське управління 
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* Відділ громадського харчування у цільовій структурі представлений лише в тих регіональних філіях (залізницях), де 

він присутній у поточній організаційній структурі 
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      Відокремлення адміністративно-господарської функції з ЦН 1 

Передача господарських функцій ЦХП до АГУ 2 

 Створення філії “ Адміністративно - господарське управління ” на основі існуючих управлінь, відділів та секторів 

ЦН. Основні функції якого будуть: 

 Забезпечення діяльності АТ «УЗ», утримання та обслуговування майна, що знаходиться на балансі 

Управління, в належному стані; 

 Господарське та матеріально-технічне забезпечення апарату АТ «УЗ», створення належних санітарно-

побутових умов праці; 

 Організація харчування працівників апарату АТ «УЗ»; 

 У поточній структурі ДП Укрзалізничпостач (ЦХП), який виконує функції з організації централізованих 

закупівель для Укрзалізниці знаходяться: 

 Відділ надання побутових послуг (а саме ательє з пошиття одягу) 

 Відділ автотранспортного господарства (автобаза, що обслуговую керівників та співробітників 

центрального апарату Укрзалізниці). 

 З метою розмежування підрозділів за видами діяльності та виділення непрофільних функцій Відділ надання 

побутових послуг змінює своє підпорядкування та входить до складу філії “Адміністративно-господарське 

управління” (АГУ), а Відділ автотранспортного господарства разом з Відділом автотранспорту ЦН, утворює в 

АГУ Відділ автотранспортного господарства. 
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Виділення непрофільних функцій з Господарської служби 3 

 З Господарської служби виділяються наступні відділи та сектори: 

 Експедиція та Сектор архіву – перепідпорядковуються Службі управління справами для забезпечення 

повного циклу документообігу; 

 Група комп'ютерного набору – перепідпорядковується Службі управління справами для забезпечення 

функціонування електронного документообігу через введення інформації з паперових носіїв до 

інформаційних систем; 

 Відділ ремонту та  технічного обслуговування  комп'ютерної та оргтехніки передається до ІОЦ 

 Бухгалтерія – перепідпорядковується НФ, як один з етапів побудови фінансово-економічної вертикалі 

ЦФ. 
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ФІЛІЇ 

Адміністративно-господарське управління (АГУ) 

 Забезпечення діяльності АТ «УЗ» , утримання апарату 

АТ «УЗ»  та майна, що знаходиться на балансі 

Управління, в належному стані 

 Утримання адміністративних будівель апарату АТ 

«УЗ» , що знаходяться на балансі Управління, 

благоустрій їх територій 

 Господарське та матеріально-технічне забезпечення 

апарату АТ «УЗ» , створення належних санітарно-

побутових умов праці 

 Експлуатація, технічне обслуговування транспортних 

засобів та літальних апаратів апарату АТ «УЗ»  

 Організація харчування працівників апарату АТ «УЗ»  

 Розробка та супровід затвердження керівництвом АТ 

УЗ порядку видачі безкоштовних квитків та 

транспортних вимог для службових і особистих 

потреб, контроль одержання бланків транспортних 

вимог регіональними філіями 

 Ведення квартирного обліку працівників апарату 

управління АТ УЗ та оформлення документів на 

житло, що надається працівникам АТ УЗ 

Ключові функції Адміністративно-господарського управління (АГУ) 

РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ (ЗАЛІЗНИЦІ) 

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 
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