
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту наказу Міністерства інфраструктури України «Про внесення 

змін до Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних 
транспортних засобів»

1. Мета
Метою прийняття проєкту наказу Міністерства інфраструктури України 

«Про внесення змін до Положення про робочий час і час відпочинку водіїв 
колісних транспортних засобів» (далі – проєкт акта) є нормативне закріплення 
винятків з загальних правил обліку робочого часу та часу відпочинку водіїв 
колісних транспортних засобів, які встановлюються для певних категорій 
транспортних засобів у сфері інфраструктури, за певних об’єктивних обставин та 
з метою транспонування норм права ЄС, що надають можливість відповідним 
державам відступати (встановлювати винятки) від загальних норм у 
національному законодавстві для внутрішніх перевезень. 

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Проєкт постанови розроблено на виконання пункту 294 Плану пріоритетних 

дій Уряду на 2021 рік, затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів від 
24 березня 2021 р. № 276, та з урахуванням пунктів (2) та (3) статті 3 Регламенту 
Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 165/2014 від 04 лютого 2014 року про 
тахографи на дорожньому транспорті, скасування Регламенту Ради (ЄЕС) 
№ 3821/85 про реєструвальне обладнання на дорожньому транспорті та внесення 
змін до Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 561/2006 про 
гармонізацію деякого соціального законодавства, пов’язаного з дорожнім 
транспортом, статті 8 (1) «Відступи» Директиви № 2002/15/ЄC Європейського 
Парламенту і Ради від 11 березня 2002 року «Про організацію робочого часу осіб, 
які здійснюють автомобільні перевезення», статей 3 (f), 13 (1) (h), 14 (1) 
Положення (ЄС) № 561/2006 з гармонізації визначеного соціального 
законодавства, що стосується автоперевезень та вносить поправки до Положення 
Ради (ЄЕС) N 3821/85 та N 2135/98 і скасовує Положення (ЄЕС) N 3820/85 
(далі - Положення ЄС № 561/2006). 

У довгострокових пріоритетах діяльності Уряду (п.7.4 «Автомобільний 
транспорт та автошляхи» Програми діяльності Уряду), зокрема, передбачено 
пріоритет виконання у повному обсязі та забезпечення високої якості ремонтних 
робіт на автомобільних дорогах згідно з Державною цільовою програмою 
розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 
2018-2022 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 
21 березня 2018 р. № 382 (далі – Цільова програма). Вказаний пріоритет 
деталізовано у пункті 294 Плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік, 
затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. 
№ 276-р, де у розділі «Автомобільний транспорт» обумовлено виконання 
ремонтних робіт на ділянках автомобільних доріг загального користування 
державного значення та, як індикатор виконання, визначено введення в 
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експлуатацію 4500 кілометрів автомобільних доріг загального користування 
державного значення. 

Прогнозний обсяг фінансування на 2021 рік з усіх джерел фінансування 
відповідно до Паспорту Цільової програми становить 139 253,82 млн. грн. 

Прогнозний (попередній) показник фінансування дорожньої галузі на 
2022 рік становить 92 855,05 млн. грн. і ця цифра, як очікується, буде 
збільшуватись (з огляду в тому числі й на те, що до зазначених фінансових 
показників у 2021 році Урядом вносились зміни 10 разів). 

Очікувані результати Цільової програми (додаток 3 до Програми) свідчать 
про те, що у 2021 році за рахунок вказаних джерел фінансування планується 
збудувати та відремонтувати 3 503,447 км. автомобільних доріг державного 
значення, у 2022 році (попередній показник – 2 506,106 км). 

При цьому, у 2022 році такий прогнозний показник планується на рівні 
6500 км. автомобільних доріг загального користування державного значення. 

За даними аналітичних матеріалів, розміщених на веб-сайті Укравтодору, 
(розділ «Інфраструктурні інвестиції. Укравтодор», стор.13) за посиланням: 
https://ukravtodor.gov.ua/4489/plany/infrastructure_investments_road_state_agency_o
f_ukraine.html плани держави щодо обсягів фінансування на 2022 рік за 
бюджетною програмою “Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг 
державного значення” становить 183,25 млрд.грн. 

Зазначені показники та очікувані результати свідчать про постійну 
інтенсифікацію (збільшення) виконання робіт з нового будівництва, 
реконструкції, капітального та поточного ремонту автомобільних доріг 
загального користування державного значення. 

Збільшення об’ємів запланованих робіт відображається і на інтенсифікації 
використання підрядними організаціями трудових та виробничих ресурсів, а саме: 
збільшення часу використання будівельних машин та механізмів, пришвидшення 
транспортування (перевезення) необхідних вантажів (будівельних матеріалів та 
природньо видобутих ресурсів – щебню, ґрунту, піску) для будівництва 
автомобільних доріг, збільшення інтенсивності перевезень на ділянках 
будівництва та активізація роботи водіїв вантажних транспортних засобів, які 
забезпечують дорожнє будівництво матеріалами. 

Таким чином, істотну роль у виконанні зазначених прогнозних показників 
відіграє швидке та продуктивне будівництво (ремонт), невід’ємною складовою 
якого є перевезення матеріалів (вантажів) для дорожніх робіт та робота водіїв цих 
транспортних засобів. 

З огляду на пріоритетність для держави введення в експлуатацію значної 
протяжності (у км) автомобільних доріг державного значення, що природньо 
спричиняє збільшення перевезень та роботи водіїв для виконання дорожніх робіт, 
проєктом акта пропонується встановити винятки для транспортних засобів 
спеціального та спеціалізованого призначення суб’єктів господарювання, які 
виконують роботи з будівництва, реконструкції, капітального та поточного 
ремонту автомобільних доріг загального користування та інших об’єктів 
транспортної інфраструктури в межах 150 км від об’єкта будівництва/ремонту за 
умови наявності у водія відповідного транспортного засобу первинного 
документа, що фіксує маршрут руху такого транспортного засобу, слугує для 
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розрахунку відстані транспортування (перевезення) вантажу та обліку паливно-
мастильних матеріалів із пункту навантаження до пункту розвантаження, а також 
у випадках забезпечення експлуатації дорожніх об'єктів у надзвичайних 
ситуаціях, за несприятливих погодно-кліматичних умов, у разі деформації та 
пошкодження елементів дорожніх об'єктів і виникнення інших перешкод у 
дорожньому  русі.  

Необхідність внесення змін пояснюється, зокрема, тим, що відповідно до 
пункту 20.8.2 ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. 
Частина II. Будівництво» (зі змінами) визначено відстань транспортування 
асфальтобетонних сумішей від моменту їх випуску до моменту укладання (не 
більше 150 км), причому час транспортування не повинен перевищувати трьох 
годин. З огляду на необхідність оперативного транспортування зазначених 
вантажів на короткі відстані вимоги діючого Положення не враховують 
особливостей роботи дорожньої техніки спеціального та спеціалізованого 
призначення та можуть перешкоджати їх роботі з огляду на можливі 
необґрунтовані зупинки транспортних засобів для перевірки вимог дотримання 
обліку робочого часу та потенційно порушують технологічні процеси роботи 
таких машин. 

Також, норми діючого Положення не враховують приписів Кошторисних 
норм України в будівництві, затверджених наказом Міністерства розвитку громад 
та територій України від 01 листопада 2021 року № 281, зокрема, Настанови з 
визначення вартості будівництва, які регулюють правила визначення вартості 
будівництва в частині технологічних процесів та процедури робіт відповідних 
категорій спеціальних, спеціалізованих та технологічних транспортних засобів, 
робочий час і час відпочинку їх водіїв. 

2.1. Встановлення винятків з загальних правил
Відповідно до пунктів (2) та (3) статті 3 Регламенту Європейського 

Парламенту і Ради (ЄС) № 165/2014 від 04 лютого 2014 року про тахографи на 
дорожньому транспорті, скасування Регламенту Ради (ЄЕС) № 3821/85 про 
реєструвальне обладнання на дорожньому транспорті та внесення змін до 
Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 561/2006 про гармонізацію 
деякого соціального законодавства, пов’язаного з дорожнім транспортом, 
держави-члени можуть звільнити від застосування цього Регламенту транспортні 
засоби, зазначені в статті 13 (1) та (3) Регламенту (ЄС) № 561/2006, а також 
транспортні засоби, які використовують для транспортних перевезень, стосовно 
яких був зроблений виняток згідно зі статтею 14(1) та статтею 14 (2) Регламенту 
(ЄС) № 561/2006.

За змістом статті 8 (1) «Відступи» Директиви № 2002/15/ЄC Європейського 
Парламенту і Ради від 11 березня 2002 року «Про організацію робочого часу осіб, 
які здійснюють автомобільні перевезення» з об’єктивних або технічних причин чи 
причин щодо організації праці можуть встановлюватися відступи від статей 4 та 
7, зокрема, колективними договорами, угодами між соціальними партнерами або, 
якщо це неможливо, законами, нормативними актами або адміністративними 
положеннями, за умови проведення консультацій з представниками зацікавлених 
роботодавців і працівників та докладання зусиль для заохочення всіх актуальних 
форм соціального діалогу.
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Також, відповідно до статті 3 (f) Положення (ЄС) N 561/2006 це Положення 

не повинно застосовуватись до автоперевезень, що виконуються 
спеціалізованими автомобілями аварійно-ремонтних служб, що працюють у 
радіусі 100 км від своєї бази. 

Окрім того, статтею 13 (1) (h) Положення (ЄС) № 561/2006 надано 
можливість країнам на власний розсуд регулювати облік часу водіїв у певних 
галузях та при використанні певних типів (категорій) автомобілів, а саме: 

«За умови, якщо це не завдає шкоди завданням, викладеним у Статті 1, кожна 
держава-член може надавати винятки зі статей 5-9 і робити такі винятки залежно 
від індивідуальних умов на власній території або, за згодою відповідних держав, 
на території іншої держави-члена, ці винятки повинні застосовуватися до 
перевезень такими видами автотранспортних засобів: 

(h) автомобілями, що використовуються у зв'язку з проведенням 
каналізаційних робіт, захистом від повеней, техобслуговуванням газових та 
електричних підприємств, техобслуговуванням доріг та дорожнім контролем, 
збиранням та утилізацією побутових відходів від дверей до дверей, телеграфних 
та телефонних служб, радіо- та телемовлення, а також детекторами радіо та теле-
передавачів та приймачів».

Таким чином, при гармонізації українського законодавства з правом ЄС 
необхідним є надання окремих винятків важливим для держави галузям, 
враховуючи специфіку відповідних перевезень.

3. Основні положення проекту акта
Проєктом постанови пропонується внести зміни до пункту 1.4 розділу І 

Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів, 
затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 07 червня 2010 
року № 340 (далі - Положення). Зокрема, пропонується доповнити пункт 
Положення, який регулює питання щодо певних перевезень пасажирів та/або 
вантажів, на які норми цього Положення не поширюються.  

Зокрема, пропонується доповнити зазначений перелік транспортними 
засобами спеціального та спеціалізованого призначення відповідних суб’єктів 
господарювання, що здійснюють будівництво чи ремонт відповідного об’єкту в 
радіусі не більше ніж 150 км від об’єкта будівництва (ремонту) за умови наявності 
у водія первинного документа, що фіксує маршрут руху транспортного засобу у 
км.

4. Правові аспекти
У сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:
Кодекс законів про працю України
Конвенція Міжнародної організації праці 1979 року № 153 про тривалість 

робочого часу та періоди відпочинку на дорожньому транспорті;
Закон України «Про дорожній рух»;
Закон України «Про автомобільні дороги»;
Закон України «Про автомобільних транспорт».

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

бюджетів.

6. Позиція заінтересованих сторін
З метою отримання зауважень та пропозицій проєкт акта оприлюднено на 

офіційному веб-сайті Мінінфраструктури.
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.

Проєкт акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

7. Оцінка відповідності
Проєкт акта стосується зобов’язань України у сфері Європейської інтеграції 

(положення статті 368 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншої сторони) .

У проєкті акта відсутні положення, що стосуються прав та свобод, 
гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, та 
які впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

Положення проєкту акта не містять ризики вчинення корупційних 
правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, не створюють 
підстави для дискримінації та не стосуються інших ризиків та обмежень, які 
можуть виникнути під час реалізації акта. 

Громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та громадська 
гендерно-правова експертизи не проводились.

8. Прогноз результатів
Реалізація акта не матиме впливу на: 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.

Реалізація постанови матиме позитивний вплив на інтереси заінтересованих 
сторін (додається).

Т. в. о. Міністра інфраструктури України                             Василь ШКУРАКОВ 

___  _____________ 2022 р.



Додаток до пояснювальної 
записки (пункт 8)

Інформація
про вплив реалізації постанови Кабінету Міністрів України 

«Про внесення змін до Положення про робочий час і час відпочинку водіїв 
колісних транспортних засобів» на інтереси заінтересованих сторін

Заінтересована 
сторона

Вплив реалізації 
постанови на 

заінтересовану 
сторону

Пояснення очікуваного впливу

Суб’єкти 
господарювання 

Ефективність 
(продуктивність) 

перевезення вантажів 
автомобільним 
транспортом

Реалізація акта дасть можливість 
суб’єктам господарювання 
збільшити продуктивність 
(ефективність) виконуваних робіт в 
умовах збільшеного попиту держави 
на будівництво та ремонт 
автомобільних доріг. 

Проєкт постанови розроблено з 
урахуванням особливостей  ринку 
будівництва/реконструкції/ремонту 
у дорожній галузі та автомобільних 
вантажоперевізників, в частині 
роботи будівельних машин та 
механізмів

Держава Ефективне виконання 
дорожньо-
будівельних робіт у 
визначені строки, 
вчасність виконання 
планів будівництва 
об’єктів

Реалізація акта дозволить отримати 
очікуваний результат у вигляді 
введених в експлуатацію кілометрів 
автомобільних доріг, забезпечить 
дерегуляцію перевезень при 
здійсненні господарської діяльності 
на об’єктах інфраструктури 




