
 
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

  18.06.2018                                  м. Київ                                   № 277 

 
 
 
 
Деякі питання організації нормативно-
правового забезпечення діяльності 
Державної спеціальної служби 
транспорту 
 

 
Відповідно до статті 9 Закону України “Про Державну спеціальну 

службу транспорту”, абзацу першого пункту 8 Положення про Міністерство 
оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                               
від 26 листопада 2014 року № 671 (у редакції постанови Кабінету Міністрів 
України від 19 жовтня 2016 року № 730), та з метою організації нормативно-
правового забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту 
 
 
НАКАЗУЮ: 

 
 

1. Голові Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту 
забезпечити перегляд нормативно-правових актів Міністерства транспорту та 
зв’язку України та Міністерства інфраструктури України, які регулюють 
окремі питання діяльності Державної спеціальної служби транспорту, та 
розробити відповідні нормативно-правові акти Міністерства оборони 
України. 
 
 

2. Затвердити Перелік наказів Міністерства транспорту та зв’язку 
України та Міністерства інфраструктури України, які застосовуються в 
Державній спеціальній службі транспорту до моменту прийняття відповідних 
нормативно-правових актів Міністерства оборони України та/або скасування 
зазначених актів у встановленому порядку, що додається. 

 
 
3. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки. 
 
 

Міністр оборони України 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/730-2016-%D0%BF/paran8#n8
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генерал армії України    С.Т.ПОЛТОРАК 
 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства оборони України  
     №    

 
 

 
 

ПЕРЕЛІК 
наказів Міністерства транспорту та зв’язку України та Міністерства 

інфраструктури України, які застосовуються в Державній спеціальній службі 
транспорту до моменту прийняття відповідних нормативно-правових актів 

Міністерства оборони України та/або скасування зазначених актів у 
встановленому порядку 

 
1. Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від                              

27 грудня 2006 року № 1197 “Про затвердження Положення про службу 
безпеки дорожнього руху Державної спеціальної служби транспорту”, 
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 березня 2007 року за             
№ 240/13507. 

 
2. Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від                              

17 грудня 2007 року № 1172 “Про затвердження Інструкції про організацію 
забезпечення та надання житлових приміщень військовослужбовцям 
Державної спеціальної служби транспорту та членам їх сімей”, 
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 січня 2008 року за            
№ 18/14709 (зі змінами). 

 
3. Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від                              

06 лютого 2008 року № 134 “Про затвердження посадових окладів осіб 
офіцерського складу Державної спеціальної служби транспорту”, 
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2008 року за             
№ 122/14813 (зі змінами). 

 
4. Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від                               

05 березня 2008 року № 263 “Про затвердження Положення про порядок 
акумулювання, перерозподілу та використання коштів спеціального фонду 
Держспецтрансслужби”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України          
21 березня 2008 року за № 236/14927. 

 
5. Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від                              

27 травня 2008 року № 405/223/625/455 “Про організацію робіт з виявлення, 
знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів на території 
України та взаємодію під час їх виконання”, зареєстрований у Міністерстві 
юстиції України 04 липня 2008 року за № 591/15282. 
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6. Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від                               
25 листопада 2008 року № 1425 “Про затвердження Порядку оренди та 
оплати орендованого житла у Державній спеціальній службі транспорту”, 
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 грудня 2008 року за                   
№ 1212/15903 (зі змінами). 

 
7. Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від                              

23 грудня 2008 року № 1547 “Про затвердження Інструкції про порядок 
виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Державної 
спеціальної служби транспорту”, зареєстрований у Міністерстві юстиції 
України 04 лютого 2009 року за № 104/16120 (зі змінами). 

 
8. Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від                                  

13 листопада 2009 року № 1162 “Про затвердження Порядку підготовки 
особового складу Державної спеціальної служби транспорту на                
2010-2015 роки”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України                    
18 лютого 2010 року за № 170/17465. 

 
9. Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від                                

07 грудня 2009 року № 1264 “Про затвердження Порядку розслідування та 
обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій у 
Держспецтрансслужбі”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України            
30 грудня 2009 року за № 1275/17291 (зі змінами). 

 
10. Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України вiд                             

15 лютого 2010 року № 78 “Про затвердження Правил носіння форми одягу і 
знаків розрізнення військовослужбовцями Державної спеціальної служби 
транспорту”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України                              
17 травня 2010 року за № 329/17624. 

 
11. Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від                                     

10 березня 2010 року № 130 “Про затвердження Порядку направлення 
військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту протягом 
останнього року перед звільненням з військової служби для професійного 
навчання за цивільними спеціальностями, які користуються попитом на 
ринку праці”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України                          
01 квітня 2010 року за № 266/17561. 

 
12. Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від                                     

28 вересня 2010 року № 711 “Про затвердження Положення про орган 
державного нагляду за охороною праці Держспецтрансслужби”, 
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2010 року за         
№ 973/18268. 
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13. Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від                                       

16 листопада 2010 року № 829 “Про затвердження Інструкції про порядок 
присвоєння класної кваліфікації військовослужбовцям Державної спеціальної 
служби транспорту”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України                
26 січня 2011 року за № 120/18858. 

 
14. Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від                                       

24 листопада 2010 року № 849 “Про затвердження Положення про 
організацію в Державній спеціальній службі транспорту роботи з обчислення 
вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям і соціального 
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей”, 
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2010 року за         
№ 1333/18628. 

 
15. Наказ Міністерства інфраструктури України від                                      

07 листопада 2011 року № 524 “Про затвердження Інструкції про порядок 
направлення на лікування ветеранів військової служби Державної 
спеціальної служби транспорту, які мають право на безоплатне користування 
закладами охорони здоров’я”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України                    
25 листопада 2011 року за № 1355/20093. 
 

16. Наказ Міністерства інфраструктури України від 30 січня 2012 року      
№ 41 “Про затвердження Інструкції про організацію санаторно-курортного 
забезпечення у Державній спеціальній службі транспорту”, зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 15 лютого 2012 року № 230/20543 (зі змінами). 

 
17. Наказ Міністерства інфраструктури України від 21 березня 2012 року 

№ 178 “Про затвердження Інструкції про порядок проведення 
диспансеризації військовослужбовців Державної спеціальної служби 
транспорту”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України                           
09 квітня 2012 року за № 512/20825. 
 

18. Наказ Міністерства інфраструктури України від 12 червня 2012 року 
№ 313 “Про впорядкування Умов оплати праці працівників загальних 
(наскрізних) професій і посад структурних підрозділів, закладів, установ 
Державної спеціальної служби транспорту”, зареєстрований у Міністерстві 
юстиції України 04 липня 2012 року за № 1107/21419. 

 
19. Наказ Міністерства інфраструктури України від 16 липня 2013 року 

№ 487 “Про затвердження Порядку забезпечення столово-кухонним посудом, 
обладнанням, інвентарем та миючими засобами Державної спеціальної 
служби транспорту та встановлення строків їх корисної (очікуваної) 
експлуатації”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України                        
31 липня 2013 року за № 1287/23819. 
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20. Наказ Міністерства інфраструктури України від 30 грудня 2013 року        
№ 1074 “Про затвердження Положення про продовольче забезпечення 
Державної спеціальної служби транспорту в мирний час”, зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 22 січня 2014 року за № 135/24912. 
 

21. Наказ Міністерства інфраструктури України від 24 липня 2014 року 
№ 335 “Про затвердження Порядку заміщення в мирний час в Державній 
спеціальній службі транспорту окремих військових посад (на умовах 
строкового трудового договору) працівниками”, зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 06 серпня 2014 року за № 930/25707. 

 
22. Наказ Міністерства інфраструктури України від                                       

24 листопада 2014 року № 595 “Про затвердження Порядку з організації 
фізичної підготовки військовослужбовців у Державній спеціальній службі 
транспорту”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України                               
12 грудня 2014 року за № 1593/26370. 
 

23. Наказ Міністерства інфраструктури України від 12 березня 2016 року 
№ 102 “Про затвердження Положення про функціональну підсистему 
запобігання і реагування на загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій 
на залізничному транспорті”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 
04 квітня 2016 року за № 502/28632. 

 
24. Наказ Міністерства інфраструктури України від 18 липня 2016 року 

№ 243 “Про затвердження Інструкції про порядок та розміри виплати 
винагороди військовослужбовцям Державної спеціальної служби транспорту 
за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, 
інших заходах в умовах особливого періоду”, зареєстрований у                
Міністерстві юстиції України 08 серпня 2016 року за № 1099/29229. 
 

25. Наказ Міністерства інфраструктури України від 10 травня 2017 року 
№ 171 “Про затвердження норм забезпечення речовим майном 
військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту в мирний 
час та особливий період”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України                
26 травня 2017 року за № 671/30539. 

 
26. Наказ Міністерства інфраструктури України від 06 червня 2017 року 

№ 201 “Про затвердження Положення про службу військового духовенства 
(капеланську службу) у Державній спеціальній службі транспорту”, 
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 червня 2017 року  
за № 793/30661. 
 
 

27. Наказ Міністерства інфраструктури України від 14 червня 2017 року 
№ 213 “Про затвердження Переліку посад, які не потребують при 
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призначенні на них проходження спеціальних курсів підготовки”, 
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 червня 2017 року за         
№ 807/30675. 
 

28. Наказ Міністерства інфраструктури України від 15 серпня 2017 року             
№ 275 “Про затвердження Порядку підготовки та видання наказів з питань 
проходження військової служби у Державній спеціальній службі транспорту і 
Переліку та форми документів для підготовки наказів з питань проходження 
військової служби у Державній спеціальній службі транспорту”, 
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 вересня 2017 року  
за № 1106/30974. 
 

29. Наказ Міністерства інфраструктури України від                                   
12 вересня 2017 року № 305 “Про затвердження Положення про комісію 
Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту з питань розгляду 
матеріалів про визнання учасниками бойових дій”, зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2017 року за № 1232/31100. 
 

 
Голова Адміністрації 
Державної спеціальної служби транспорту 
генерал-лейтенант                      М.І.МАЛЬКОВ 
 


