
 
                                                                       

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ НУЦЗ України 
від 03.06.2019  № 104 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про службу безпеки дорожнього руху Національного університету 

цивільного захисту   України 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Це Положення визначає  основні завдання, функції та правовий 

статус служби безпеки дорожнього  руху Національного університету 

цивільного захисту України (далі - СБДР),    а також взаємовідносини служби 

з іншими підрозділами університету. 

       1.2. СБДР Національного університету цивільного  захисту України є 

структурним підрозділом Національного університету цивільного захисту 

України   та відноситься до його  управлінських підрозділів. 

         1.3. У своїй службовій діяльності СБДР  підпорядковується першому 

проректору університету,  за окремими напрямами  роботи – проректорам 

університету відповідно до розподілу їх службових повноважень. 

1.4. Діяльність СБДР базується на додержанні вимог Конституції, 

чинних законів  та підзаконних нормативно-правових актів України,  

Статуту університету, а також цього Положення.  

 1.5. СБДР розміщена  за адресою: вул. Пушкінська, 102 «а»  та  має у 

своєму розпорядженні  службове приміщення  і  майно,  закріплені 

відповідно до наказу ректора. 

1.6. Фінансове забезпечення СБДР здійснюється  за рахунок  коштів 

державного бюджету, передбачених на утримання університету головними 

розпорядниками коштів.  

2. Основні завдання 

2.1. Проведення заходів, спрямованих на забезпечення безпеки 

дорожнього руху на транспортних засобах університету. 

2.2. Здійснення заходів щодо першої відомчої реєстрації, відомчої 

реєстрації, перереєстрації, ведення та зняття з обліку транспортних засобів 

університету 

2.3. Обов’язковий технічний контроль транспортних засобів 

університету. 

2.4.  Контроль за проведенням обов’язкового страхування цивільно-

правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. 

2.5. Контроль за дотриманням водіями транспортних засобів 

університету вимог чинного законодавства у сфері безпеки дорожнього руху. 

2.6.  Організація безпеки руху під час маршу транспортних засобів 

університету та їх супроводження. 
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2.7. Проведення аналізу щодо стану аварійності та фактів порушення 

особовим складом університету вимог безпеки дорожнього руху, ужиття 

заходів щодо запобігання порушенням та контроль за їх здійсненням. 

2.8.  Облік звітної інформації про дорожньо-транспортні пригоди   за 

участю транспортних засобів університету  та їх наслідки. 

 

3. Функції 

З метою виконання покладених завдань СБДР: 

3.1. Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що 

належать до компетенції СБДР, готує та вносить керівництву університету 

для подання до ДСНС свої пропозиції щодо його удосконалення. 

3.2.  Розробляє  та  погоджує  в  установленому  порядку  документи з 

питань забезпечення безпеки дорожнього руху. 

3.3. Проводить планові заняття та наради з питань удосконалення роботи 

щодо забезпечення безпеки дорожнього руху та безаварійної експлуатації 

транспортних засобів університету.  

3.4.  Здійснює заходи з відомчої реєстрації, перереєстрації, ведення та 

зняття з обліку, а також обов’язковий технічний контроль транспортних 

засобів університету. 

3.5. Вносить інформацію про транспортні засоби підрозділів 

університету до бази даних уніфікованої електронно-облікової системи 

ДСНС; 

3.6. Веде облік номерних знаків транспортних засобів університету за 

серіями та цифровими позначеннями. 

3.7. Перевіряє технічний стан транспортних засобів університету. 

3.8.  Бере участь у роботі атестаційних та кваліфікаційних комісій щодо 

виконання службових обов’язків водійським складом університету. 

3.9. Організовує та проводить інструктажі для водіїв університету  з 

питань безпеки дорожнього руху. 

3.10.  Здійснює контроль за проведенням медичного огляду водіїв перед 

виїздом у рейси та після повернення з рейсів. 

3.11.  Організовує та здійснює контроль за використанням транспортних 

засобів університету. 

3.12. Забезпечує заходи з безпеки дорожнього руху під час маршу 

транспортних засобів університету та  здійснює їх супроводження. 

3.13. Надає керівникам  підрозділів університету  обов’язкові  для 

виконання приписи і вказівки з питань безпеки дорожнього руху. 

3.14. За дорученням ректора університету  організовує та бере участь у 

службовому розслідуванні ДТП за участю транспортних засобів 

університету, вивчає  причини  й обставини їх виникнення, подає відповідні 

матеріали і пропозиції. 

3.15.  Розробляє плани роботи СБДР. 

3.16. Контролює стажування водіїв на транспортних засобах 

університету та додержання ними вимог Правил дорожнього руху, режиму 

роботи, тривалості робочого часу і відпочинку. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-%D0%BF#n16
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3.17.  Щомісяця звіряє у відповідних підрозділах Національної поліції, 

на які покладається забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні, 

відомості про ДТП за участю транспортних засобів університету та 

порушення Правил дорожнього руху водіями університету. 

3.18. Готує і подає до СБДР апарату ДСНС інформацію про ДТП за 

участю транспортних засобів університету, їх наслідки та стан роботи щодо 

запобігання ДТП. 

3.19. Здійснює розгляд звернень громадян з питань, що належать до 

компетенції СБДР, виявляє та усуває причини, що призводять до подання 

громадянами скарг. 

3.20.   Забезпечує в установленому  порядку доступ до публічної 

інформації, що перебуває у його компетенції.   

3.21.   Забезпечує у межах своїх повноважень захист державної таємниці 

та інформації з обмеженим доступом. 

3.22. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань з 

мобілізаційної підготовки та мобілізації. 

3.23. Забезпечує додержання вимог законодавства з питань охорони 

праці. 

3.24. Виконує інші завдання, визначені наказами та дорученнями ректора 

університету  у межах компетенції СБДР. 

 

        4. Права та обов’язки 

Начальник СБДР має право: 

4.1. Одержувати в установленому порядку від посадових осіб 

університету необхідні документи, інформацію, інші матеріали для 

виконання покладених завдань.  

4.2.  Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих 

питань науково-педагогічних працівників університету,   спеціалістів органів 

виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх 

керівниками). 

4.3. Одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, 

документи і матеріали від державних органів та органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх 

посадових осіб.  

4.4. Користуватися інформаційними базами даних державних органів, 

засобами зв’язку та іншими технічними засобами. 

4.5. Вимагати від водіїв та посадових осіб, пов’язаних з експлуатацією 

транспортних засобів університету, письмові пояснення та інші матеріали 

щодо порушення законодавства у сфері безпеки дорожнього руху. 

4.6. Перевіряти діяльність підрозділів університету, які використовують 

транспортні засоби, з питань забезпечення безпеки дорожнього руху, порядку 

планування й експлуатації транспортних засобів.  

4.7. За рішенням ректора університету залучати фахівців до проведення 

службового розслідування ДТП. 

4.8.  У межах своєї компетенції представляти інтереси університету у 

місцевих органах виконавчої влади  з питань безпеки дорожнього руху. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-%D0%BF#n16
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4.9. Оглядати транспортні засоби підрозділів університету, перевіряти у 

водіїв документи на право керування. 

4.10. Вносити  ректору університету  пропозиції про заохочення, а також 

притягнення до відповідальності персоналу за невиконання правил, норм і 

стандартів з питань безпеки дорожнього руху. 

4.11.Організовувати взаємодію з відповідними підрозділами 

Національної поліції, на які покладається забезпечення безпеки дорожнього 

руху в Україні. 

 

Начальник СБДР зобов’язаний: 

 

4.12.  Забезпечити виконання завдань, покладених на СБДР 

університету.  

4.13. Планувати службову діяльність СБДР та звітувати перед 

керівництвом університету щодо виконання завдань... 

4.14. Організувати та забезпечити ведення діловодства у СБДР, 

збереження відповідних документів. 

4.15. Особисто проходити в установленому  порядку медичний огляд.       

 4.16.  Вести облік ДТП в електронному вигляді. 

4.17. Подавати до СБДР апарату ДСНС відомості про ДТП та про роботу 

СБДР щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом. 

 

5. Керівництво  

5.1. СБДР очолює начальник, який призначається та звільняється з 

посаду наказом ректора університету. 

5.2.  На посаду начальника СБДР призначається особа, яка вільно 

володіє державною мовою та має вищу технічну або спеціальну освіту за 

освітнім ступенем магістра. Післядипломна освіта за відповідною 

спеціалізацією. Стаж роботи за фахом у сфері цивільного захисту – не менше 

5 років 
5.3. Начальник СБДР: 

5.3.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю СБДР відповідно до 

вимог чинного законодавства України;  

5.3.2.  Організовує та забезпечує виконання завдань, покладених на 

службу, координує усі  напрями її діяльності. 

5.3.3.  Відповідає за кінцеві результати службової діяльності НПРЧ. 

6. Організація роботи 

6.1.  Робота СБДР  планується на рік. 

6.2. Структура та штат СБДР, які є складовою частиною структури та 

штату університету, затверджуються ДСНС. 

6.3. Положення про СБДР та посадова інструкції начальника СБДР  

затверджуються ректором  університету. 

6.4. Діловодство у СБДР та обліково-звітна документація ведеться 

відповідно до вимог Інструкції з діловодства та номенклатури справ 

університету. 
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6.5. Умови грошового, матеріального, соціального і побутового 

забезпечення  начальника СБДР  визначаються відповідно до  вимог чинного 

законодавства України. 

 

7. Взаємодія (службові зв’язки) з іншими структурними 

підрозділами   

 7.1.  У процесі виконання завдань за призначенням начальник СБДР  у 

межах своїх службових повноважень взаємодіє  зі  структурними 

підрозділами університету та підрозділами ДСНС.    

 7.2. У взаємовідносинах зі  структурними підрозділами університету та 

іншими підрозділами ДСНС начальник СБДР керується вимогами чинного 

законодавства України,  Статутом університету та цим Положенням. 

 7.3. Ректор університету може покласти на СБДР  вирішення інших 

питань, які пов’язані з безпекою дорожнього руху транспортних засобів 

університету.  

 

Начальник служби безпеки дорожнього руху 

підполковник служби цивільного захисту 

 

                       

 

Р.Ю.Ватолінський  

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Перший проректор університету 

полковник служби цивільного захисту 

  

  

В.В.Коврегін 

 

Проректор університету з персоналу 

полковник служби цивільного захисту 

 

   

       

В.М.Попов 

Начальник юридичного сектора 

підполковник служби цивільного захисту

     

 

       

    

      В.Д. Тогобицька  

 

Начальник відділу адміністративної роботи  

полковник служби цивільного захисту 

 

 

 

             

      С.С. Щербак  

 


