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Щодо надання інформації 

Державна служба України з безпеки на транспорті розглянула Ваш запит на 
отримання публічної інформації від 03 червня 2022 року, зареєстрований в 

Укртрансбезпеці 03 червня 2022 року за № 107/п/0/6-22 (далі – запит), та в межах 

компетенції повідомляє. 
У зв’язку із прийняттям Указу Президента України від 24 лютого 2022 року 

за № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного 

стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, Указу Президента України 

від 14 березня 2022 року № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану 

в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента 
України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15 березня 

2022 року № 2119-ІХ, Указу Президента України від 18 квітня  2022 року             

№ 259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні, 
затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України 

«Про продовження строку дії воєнного стану в Україні від 21 квітня 2022 року    

№ 2212-ІХ, Указу Президента України від 17 травня 2022 року № 341/2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку 

дії воєнного стану в Україні» від 22 травня 2022 року № 2263-ІХ, також 

ураховуючи положення Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання 

звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни»            

від 03 березня 2022 року № 2115-ІХ, керуючись статтею 13 Закону України «Про 

правовий режим воєнного стану» щодо особливості дії нормативно-правових 

актів в умовах воєнного стану повідомляємо, що Укртрансбезпекою з 25 лютого 
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2022 року призупинено інформування про стан виконання актів та доручень 

Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади з питань розгляду звернень громадян та 
запитів на публічну інформацію, а також надання відповідей на листи та 
звернення підприємств, установ і організацій, запити на публічну інформацію, 
адвокатські запити, звернення громадян, що не стосуються воєнного стану, 
військової діяльності, надання медичної допомоги, евакуації населення тощо.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного 

стану», у період воєнного стану не можуть бути припинені повноваження 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також судів, органів 

прокуратури України, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, 
досудове розслідування, та органів, підрозділи яких здійснюють 

контррозвідувальну діяльність. 
Згідно з пунктом 1 Положення про Державну службу України з безпеки на 

транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 

2015 року № 103, Державна служба України з безпеки на транспорті є 
центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і 
координується Кабінетом Міністрів України через Міністерство інфраструктури і 
який реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті. 

Водночас інформуємо, що Указом Президента України від 17 травня                 

2022 року № 342/2022 «Про продовження строку проведення загальної 
мобілізації», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу 

Президента України «Про продовження строку проведення загальної мобілізації» 

від 22 травня 2022 року № 2264-ІХ, строк проведення загальної мобілізації 
продовжується з 25 травня 2022 року на 90 діб.

Також слід зазначити, що в умовах воєнного стану, до офісного приміщення 

Укртрансбезпеки, де зберігаються робочі матеріали, на основі яких має бути 

здійснений відбір інформації за Вашим запитом, не має доступу.
Зважаючи на вищевикладене повідомляємо, що Ваш запит на отримання 

публічної інформації буде розглянуто після припинення або скасування воєнного 

стану в Україні, про що Вас буде повідомлено додатково.

Голова                                                                                          Євген ЗБОРОВСЬКИЙ

Ганна Цибуленко 


