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Звіт про базове відстеження результативності наказу Міністерства 
інфраструктури України від 18 травня 2021 р. № 268 «Про затвердження Вимог 

до програм підвищення кваліфікації осіб, які здійснюють аудит та перевірку 
безпеки автомобільних доріг», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 

29 червня 2021 р. за № 845/36467

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого 
відстежується, дата його прийняття та номер

Наказ Міністерства інфраструктури України від 18 травня 2021 р. № 268 
«Про затвердження Вимог до програм підвищення кваліфікації осіб, які 
здійснюють аудит та перевірку безпеки автомобільних доріг», зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 29 червня 2021 р. за № 845/36467 (надалі – наказ).

2. Назва виконавця заходів з відстеження 
Міністерство інфраструктури України.

3. Цілі прийняття акта
Наказ прийнято з метою врегулювання питання формування програм 

підвищення кваліфікації осіб, які здійснюють аудит та перевірку безпеки 
автомобільних доріг, підвищення рівня безпеки на автомобільних дорогах, 
наближення законодавства України щодо забезпечення безпеки автомобільних 
доріг до відповідних положень законодавства Європейського Союзу.  

4. Строк виконання заходів з відстеження
Виконання заходів з відстеження результативності наказу проводилося у 

період з 29.06.2021 по теперішній час.

5. Тип відстеження
Базове відстеження результативності.

6. Методи одержання результатів відстеження
Для проведення базового відстеження результативності наказу 

використовувався статистичний метод та дані, отримані шляхом дослідження 
показників результативності регуляторного акта.

7. Дані та припущення, на основі яких 
відстежується  результативність, а також способи одержання  даних

Результативність регуляторного акта відстежується за наступними 
показниками: розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і 
державних цільових фондів, пов’язаних із дією акта; кількість суб’єктів 
господарювання та/або фізичних осіб, на які поширюватиметься дія акта; розмір 
коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними 
особами, пов’язаними з виконанням вимог акта; кількість аудиторів, які  
пройшли підвищення кваліфікації; кількість осіб які здійснюють перевірку 
безпеки автомобільних доріг та пройшли підвищення кваліфікації; кількість 
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скарг щодо неправомірних рішень про відмову у видачі сертифіката, прийнятих 
органом сертифікації; рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або 
фізичних осіб з основних положень акта – середній. 

Поінформованість  суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб 
забезпечується шляхом розміщення наказу на офіційному вебсайті 
Мінінфраструктури www.mtu.gov.ua.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання 
(одиниць) - 16*.

* Відповідно до інформації, розміщеної  в Реєстрі акредитованих органів з 
оцінки відповідності Національного агентства з акредитації України, зазначено 
1 орган з сертифікації персоналу, який акредитований на проведення 
сертифікації осіб, які здійснюють аудит та перевірку безпеки автомобільних 
доріг. Також визначено 15 потенційних суб’єктів надання освітніх послуг з 
підвищення кваліфікації.

Кількість суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації, що 
здійснюватимуть розробку програм, на даний час визначити неможливо, тому як 
за базовий показник взято кількість вже акредитованих органів із сертифікації 
персоналу та аналогічну кількість суб’єктів господарювання, які потенційно 
можуть стати суб’єктами надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації осіб, 
які здійснюють аудит та перевірку безпеки автомобільних доріг.

У Науково-методичному центрі ДП «ДерждорНДІ» за період з 29.06.2021 
по теперішній час 41 особа пройшла курси підвищення кваліфікації за напрямом 
«Аудитор безпеки автомобільних доріг».

Загалом органом з сертифікації персоналу ДП «ДерждорНДІ» за вказаний 
період сертифіковано 8 аудиторів безпеки автомобільних доріг, 13 інженерів з 
перевірки безпеки автомобільних доріг.

Для проведення аудиту безпеки автомобільних доріг за період з 29.06.2021 
по теперішній час було залучено 20 аудиторів безпеки автомобільних доріг та 
витрачено 680716, 89 грн для оплати їх послуг.

Міністерством інфраструктури України до Реєстру аудиторів безпеки 
автомобільних доріг Мінінфраструктури внесено 11 аудиторів безпеки 
автомобільних доріг. 

Поінформованість  суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб 
забезпечується шляхом розміщення наказу на офіційному вебсайті 
Мінінфраструктури www.mtu.gov.ua.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей

http://www.mtu.gov.ua/
https://naau.org.ua/reyestr-akreditovanix-oov/
https://naau.org.ua/reyestr-akreditovanix-oov/
https://naau.org.ua/nacionalne-agentstvo-z-akreditaciyi-ukrayini/
http://www.mtu.gov.ua/
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Реалізація регуляторного акта сприяла вдосконаленню процесу підвищення 
кваліфікації осіб, які здійснюють аудит та перевірку безпеки автомобільних 
доріг.

Прийняття регуляторного акта сприяло збереженню можливості ведення 
суб’єктами господарювання конкурентного бізнесу, сталих надходжень до 
державного бюджету, наявності робочих місць та задоволення потреб 
суспільства та економіки.

На підставі базового відстеження результативності можна зробити 
висновок, що шляхом впровадження цього нормативно-правого акта 
вдалося  забезпечити рівень підвищення безпеки автомобільних доріг та 
дорожнього руху.

Міністр       Олександр КУБРАКОВ


