
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін 

до Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, 
залізничних переїздів, правил користування ними 

та охорони»

1. Мета 
Метою прийняття проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про 

внесення змін до Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, 
вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони» 
(далі – проєкт акта) є приведення  Єдиних правил ремонту і утримання 
автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними 
та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
30 березня 1994 р. № 198 (далі – Правила), у відповідність із Законами України 
«Про автомобільні дороги», «Про благоустрій населених пунктів», 
«Про регулювання містобудівної діяльності», а також визначення вимог до 
експлуатації платних автомобільних доріг загального користування на 
виконання статті 30 закону України «Про автомобільні дороги».

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта 
Протягом часу дії Правил було внесено зміни до актів вищої юридичної 

сили, зокрема:
Законом України від 17 листопада 2016 року № 1764-VIII «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо реформування системи управління 
автомобільними дорогами загального користування»:

повноваження з утримання автомобільних доріг загального користування 
місцевого значення з 01.01.2018 передано від Укравтодору до Ради міністрів 
Автономної Республіки Крим, обласних та Севастопольської міської державних 
адміністрацій;

було врегульовано питання віднесення автомобільних доріг загального 
користування до розряду платних та передбачено, що визначення вимог до 
експлуатації платних автомобільних доріг загального користування на 
виконання статті 30 Закону України «Про автомобільні дороги»;

Законом України від 20 листопада 2012 року № 5496-VI «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної 
діяльності» диференційовано поняття, функціональне призначення та вимоги до 
розміщення малих архітектурних форм як елементів (частин) об’єктів 
благоустрою та тимчасових споруд для провадження підприємницької 
діяльності.

У зв’язку з вищезазначеним виникла необхідність розроблення проєкту 
акта. 
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3. Основні положення проекту акта
Проєктом акта пропонується внести зміни до Правил, зокрема:
привести термінологію у відповідність з актами вищої юридичної сили;
диференціювати вимоги до утримання автомобільних доріг загального 

користування державного та місцевого значення;
передбачити вимоги щодо експлуатації платних автомобільних доріг 

загального користування;
виключити вимоги щодо розміщення малих архітектурних форм та 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, які 
врегульовано Законами України «Про благоустрій населених пунктів», «Про 
регулювання містобудівної діяльності» і відповідними підзаконними актами.

4. Правові аспекти 
Проєкт акта розроблений на виконання частини четвертої статті 24 Закону 

України «Про дорожній рух», якою передбачено повноваження Кабінету 
Міністрів України затверджувати Єдині правила ремонту і утримання 
автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, правила користування 
ними та їх охорони.

У даній сфері суспільних відносин діють такі нормативно-правові акти: 
Закон України «Про автомобільні дороги»;
Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;  
Закон України «Про благоустрій населених пунктів».

5. Фінансово-економічне обґрунтування 
Реалізація акта не потребуватиме фінансування з державного чи місцевих 

бюджетів та не матиме впливу на надходження та витрати державного та/або 
місцевих бюджетів.

6. Позиція заінтересованих сторін
Проєкт акта не стосується питань функціонування місцевого 

самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та 
регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, 
функціонування і застосування української мови як державної; сфери наукової 
та науково-технічної діяльності. 

З метою проведення публічних консультацій проєкт акта оприлюднено на 
офіційному вебсайті Мінінфраструктури.

7. Оцінка відповідності 
У проєкті акта відсутні положення що стосуються зобов’язань України у 

сфері європейської інтеграції, прав та свобод, гарантованих Конвенцією про 
захист прав людини і основоположних свобод. 

У проєкті акта відсутні положення, які впливають на забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків, а також положення, що містять ризики 
вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 
корупцією чи створюють підстави для дискримінації.
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8. Прогноз результатів
Реалізація акта матиме позитивний вплив на інвестиційну привабливість 

сфери інженерно-консультаційних послуг. 
Реалізація акта не матиме впливу на: ринкове середовище, забезпечення 

прав та інтересів громадян, розвиток регіонів, підвищення чи зниження 
спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; 
громадське здоров’я, покращення чи погіршення стану здоров’я населення або 
його окремих груп; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг 
природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, 
зокрема забруднення утвореними відходами, інші суспільні відносини.

Інформація про вплив реалізації акта на інтереси заінтересованих сторін 
додається. 

Міністр інфраструктури України                                      Олександр КУБРАКОВ

___  _____________ 2022 р.



Додаток до пояснювальної записки 
(пункт 8)

Інформація
про вплив реалізації постанови Кабінету Міністрів «Про внесення змін до 

Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних 
переїздів, правил користування ними 

та охорони» на інтереси заінтересованих сторін

Заінтересована сторона Вплив реалізації акта на 
заінтересовану сторону

Пояснення очікуваного 
впливу

Замовники робіт
на автомобільних дорогах

Позитивний (забезпечення
незалежного організаційного i 

консультаційного 
супроводження усього 

комплексу робіт, пов’язаних із 
створенням об’єкта 

будівництва)

Ефективне використання
коштів державного та 

місцевого бюджетів, вчасної 
реалізації запланованих 

обсягів робіт, 

Підрядні організації з 
виконання робіт з 
експлуатаційного 

утримання автомобільних 
доріг 

Позитивний (конкретизація
прав та обов’язків учасників 
відносин з експлуатаційного 

утримання автомобільних 
доріг)

Забезпечення
ефективного виконання
робіт з експлуатаційного 
утримання автомобільних 

доріг 


