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ПРОЕКТ ДОРОЖНЬОЇ КАРТИ ПО АВТОТРАНСПОРТНІЙ ГАЛУЗІ НА 2020-2021 рр. 

  

НАПРЯМОК / ПРОБЛЕМА ПЛАН ЗАХОДІВ / МЕХАНІЗМ ВИРІШЕННЯ 
Дата виходу з 

Міністерства 

Дата офіційного 

прийняття 

  ТОП-7 ПРІОРИТЕТИ     

  

1. Запровадження європейських правил допуску на ринок перевезень, 

регулювання взаємовідносин влади з перевізниками та автостанціями 

 
    

 

2. Забезпечення потреб міжнародних вантажних перевізників України 

правами для здійснення перевезення територією інших країн  

 

3. Створення рівних умов роботи на ринку автомобільних перевезень 

  

4. Монетизація пільг  

 

5. Впровадження заходів з підтримки економіки автотранспортного 

бізнесу в умовах карантинних обмежень COVID-19 

 

6. Професійна компетентність водіїв галузі. Запровадження СПК водіїв 
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1. ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРАВИЛ ДОПУСКУ ТА РОБОТИ НА РИНКУ, 

РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН ВЛАДИ З ПЕРЕВІЗНИКАМИ ТА АВТОСТАНЦІЯМИ 

Впровадження особливостей 

ліцензування на 

автомобільному транспорті 

відповідно до положень 

Регламенту (ЄС) № 1071/2009, 

що запроваджує загальні 

правила стосовно умов допуску 

до ринку автомобільних 

перевезень та передбачає умови 

щодо бездоганної ділової 

репутації, професійної 

компетентності, належного 

фінансового стану 

(міжнародні перевезення з 

01.01.2021, внутрішні – з 

01.01.2022) 

 

Прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо врегулювання ринку послуг автомобільного 

транспорту в Україні з метою приведення їх у відповідність з актом 

Європейського Союзу» 

жовтень 2020 грудень 2020 

Прийняття актів Кабінету Міністрів України, спрямованих на реалізацію 

Закону, щодо затвердження: 

1. Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

перевезення пасажирів та/або вантажів автомобільним транспортом; 

2. Порядку функціонування, введення електронного кабінету та його 

взаємодії з державними електронними інформаційними ресурсами. 

січень 2021 березень 2021 

Прийняття наказів Мінінфраструктури, спрямованих на реалізацію 

Закону, щодо затвердження: 

1. Методики оцінювання ризиків втрати бездоганної ділової репутації 

автомобільним перевізником, менеджером (управителем) з 

перевезень та порядку втрати або збереження та відновлення 

втраченої бездоганної ділової репутації; 

2. Порядку підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів, діяльність 

яких пов’язана з наданням послуг автомобільного транспорту. 

січень 2021 березень 2021 

    

Запровадження Регламенту ЄС 

1370/2009 та європейських 

підходів регулювання 

взаємовідносин влади з 

перевізниками та 

автостанціями, спрямованими 

на задоволення потреб 

населення та інших споживачів 

в якісних та безпечних 

перевезеннях. 

Запровадження 

відповідальності посадових осіб 

Прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

автомобільний транспорт» щодо реформування системи пасажирських 

перевезень з урахуванням досвіду країн-членів Європейського Союзу» 

жовтень 2020 І квартал 2021  

Прийняття актів Кабінету Міністрів України, спрямованих на реалізацію 

Закону, щодо: 

1. Затвердження порядку замовлення громадських послуг з 

пасажирських перевезень; 

2. Внесення змін до Порядку визначення автомобільного перевізника 

для надання комерційних послуг з пасажирських перевезень; 

3. Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18.02.97 

№ 176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського 

автомобільного транспорту». 

січень 2021 березень 2021 
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органів влади за неналежне 

виконання своїх обов’язків по 

організації 

Прийняття наказів Мінінфраструктури, спрямованих на реалізацію 

Закону, щодо затвердження: 

1. Типових форм квитків на проїзд пасажирів і перевезення багажу на 

маршрутах; 

2. Типових форм договорів про організацію перевезень пасажирів на 

автобусному маршруті загального користування при наданні 

комерційних або громадських послуг. 

січень 2021 

 

 

січень 2021 

 

після 

прийняття 

законопроєкту 

1370 

березень 2021  

 

 

березень 2021 

 

після прийняття 

законопроєкту 

1370 

 

    

Регулювання ринку 

пасажирських перевезень на 

таксі 

Прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів щодо врегулювання роботи таксі, легкових автомобілів на 

замовлення та інформаційно-диспетчерських служб» 

вересень 2020 грудень 2020 

    

Запровадження проведення 

обов’язкового технічного 

контролю транспортних засобів 

відповідно до досвіду країн-

членів ЄС 

Прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України у сфері безпеки експлуатації колісних транспортних 

засобів відповідно до вимог Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» 

грудень 2020 І квартал 2021 

2. . ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ МІЖНАРОДНИХ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ УКРАЇНИ ПРАВАМИ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ 

ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТЕРИТОРІЄЮ ІНШИХ КРАЇН 
Реформування порядку 

оформлення видачі, 

використання та обліку 

дозволів 

Забезпечити прийняття змін до наказу Міністерства транспорту України 

від 20.08.2004 №757 «Про впорядкування системи оформлення, видачі, 

використання та обліку дозволів на міжнародні перевезення пасажирів і 

вантажів автомобільним транспортом», у яких передбачити можливість 

попереднього розподілу дефіцитних дозволів (зокрема, Австрії, Італії, 

Польщі, Румунії, Туреччини (порожні), Угорщини (без оплати податку), 

Фінляндії (в/з третіх країн)) з урахуванням пропозицій професійних 

об’єднань міжнародних автоперевізників. 

вересень 2020 листопад 2020 

    

Упорядкування міжнародних 

перевезень на автомобільному 

транспорті, лібералізація 

перевезень 

Прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо організації міжнародних перевезень пасажирів і вантажів 

та транспортно-експедиторської діяльності» 

вересень 2020 І квартал 2021 

Прийняття наказу Мінінфраструктури «Про затвердження Порядку 

організації регулярних, нерегулярних і маятникових перевезень 

пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні» 

вересень 2020 І квартал 2021 
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Збільшення квоти дефіцитних дозволів на здійснення міжнародних 

автомобільних перевезень територією іноземних держав (першочергово, 

Австрії, Італії, Польщі, Румунії, Туреччини (порожні), Угорщини (без 

оплати податку), Фінляндії (в/з третіх країн)), проведення засідань 

змішаних комісій з країнами, що мають недостатню квоту дозволів на 

здійснення міжнародних автомобільних перевезень 

постійно  

Налагодження дієвого обміну даними між структурою з видачі дозволів 

та Дежмитслужбою України в частині: 

- використання даних митних органів України щодо оформлених 

вантажних митних декларацій під час оформлення дозволів; 

- фіксації митними органами України використання дозволів при 

перетині кордону вантажними транспортними засобами. 

І квартал 2021 

Робота щодо лібералізації (бездозвільної системи) перевезень, зокрема, 

внесення змін до двосторонніх угод між Урядом України та 

першочергово Урядами сусідніх країн. 

постійно  

Перегляд концепції лібералізації міжнародних автоперевезень вантажів 

в/з третіх країн  
грудень 2020 

Проведення змішаних комісій з питань міжнародних автомобільних 

перевезень з метою спрощення ведення діяльності автоперевізників 
постійно  2020-2021 

 

Забезпечення дієвого контролю Державною службою України з безпеки 

на транспорті за дотриманням вимог національного законодавства 

іноземними перевізниками при виконанні міжнародних автомобільних 

перевезень та публічного інформування Укртрансбезпеки щодо 

перевірки іноземних перевізників згідно чинного законодавства 

України. 

постійно 2020-2021 

   

Зменшення кількості черг на 

митних кордонах та часу їх 

проходження 

Сприяти вирішенню питання з чергами на західному кордоні на виїзді з 

України (особливо в пунктах пропуску Ягодин, Краковець, Рава-Руська, 

Ужгород, Чоп, Дяково, Порубне). 

вересень 2020 

Сприяти проведенню на регулярній основі ефективного міждержавного 

діалогу на рівні транспортних, прикордонних та митних органів 

державної влади щодо підвищення пропускної спроможності пунктів 

пропуску на державному кордоні Україна-Європейський Союз.  

грудень 2020 

Сприяти прискоренню завершення процесу нормативно-правового 

врегулювання організації та здійснення спільного митного та 

прикордонного контролю із службами суміжних країн. 

2020-2021  
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Ініціювати проведення реконструкції діючих та будівництво нових 

міжнародних автомобільних пунктів пропуску. 
вересень 2020-2021 

    

Запровадження українського 

свідоцтва УПШ 

Прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

автомобільний транспорт» щодо забезпечення виконання Україною 

положень Угоди про міжнародні перевезення швидкопсувних харчових 

продуктів та про спеціальні транспортні засоби, які призначені для цих 

перевезень (УПШ) як її Договірної сторони» 

вересень 2020 грудень 2020 

Прийняття підзаконних нормативно-правових актів з реалізації УПШ січень 2021 березень 2021 

    

Підвищення ефективності 

габаритно-вагового контролю 

Прийняття Закону України щодо встановлення відповідальності 

вантажовідправника за перевантаження транспортного засобу. 
вересень 2020 грудень 2020 

Унеможливлення повторних зважувань транспортних засобів, що 

рухаються під митним контролем 
вересень 2020 

Прийняття Програми будівництва та облаштування стоянок для 

вантажних транспортних засобів на 2020-2025 роки для забезпечення 

водіїв належним чином облаштованими паркувальними майданчиками 

для транспортних засобів, в першу чергу на міжнародних та 

національних транспортних мережах. 

вересень 2020 грудень 2021 

    

Імплементація Директиви Ради 

96/53 ЄС, якою визначені 

навантаження на вісі (здвоєні та 

строєні) для більш поширених 

типів транспортних засобів на 

рівні 18 т та 24 т відповідно 

Прийняття постанови Уряду «Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 10.10.2001 № 1306» в частині гармонізації 

національного законодавства із законодавством Європейського союзу. 

вересень 2020 грудень 2020 

3. СТВОРЕННЯ РІВНИХ УМОВ РОБОТИ НА РИНКУ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 
Контроль за діяльністю 

суб'єктів ринку 

Створення та/або активізація роботи спільних робочих груп за участю 

правоохоронних (МВС, податкова поліція) та контрольних 

(Укртрансбезпека) органів (відповідно до статті 31 Закону України «Про 

місцеві державні адміністрації») по унеможливленню «нелегальних 

перевезень», шляхом фіксації порушень порядку провадження 

господарської діяльності (стаття 164 КУАП), Закону України «Про 

автомобільний транспорт» та Правил дорожнього руху в частині 

посадки/висадки пасажирів на зупинках громадського транспорту, в 

тому числі у другій смузі дороги. 

грудень 2021 
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Підвищення відповідальності за 

здійснення всіх перевезень 

(автобусних, вантажних, 

легковими автомобілями, в 

тому числі в режимі таксі) без 

ліцензії та регулярних 

перевезень автобусами без 

відповідних документів в тому 

числі під видом інших видів 

перевезень (регулярні 

спеціальні, нерегулярні, для 

власних потреб) 

Розроблення пропозицій до діючого законодавства щодо підвищення 

відповідальності за порушення порядку здійснення господарської 

діяльності на автомобільному транспорті 

вересень 2020 грудень 2020 

4. МОНЕТИЗАЦІЯ ПІЛЬГ  

Врегулювання питання 

тарифоутворення у сфері 

автомобільного транспорту та 

перевезень пільгових категорій 

громадян 

 

Доопрацювання та сприяння прийняттю Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо пільг з оплати проїзду 

та деяких інших пільг» шляхом адресності надання пільг організатором 

перевезень. 

вересень 2020 грудень 2020 

Інформування обласних державних адміністрацій щодо неухильного 

дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 

2015 року № 240 під час укладання договорів про організацію перевезень 

пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, які 

працюють у звичайному режимі руху, в приміському та міжміському 

внутрішньообласному сполученні. 

вересень 2020 жовтень 2020 

Створення економічних 

механізмів оновлення рухомого 

складу автомобільних 

перевізників 

Розробка концепції державної підтримки для здійснення перевізниками 

своєчасного оновлення рухомого складу, в тому числі за рахунок 

запровадження програм застосування банківських пільг, пільгового 

кредитування, встановлення нульової ставки ввізного мита на сідельні 

тягачі та зменшення ставки ввізного мита на автобуси великої місткості, 

які не виробляються в Україні. 

вересень 2020 грудень 2020 

5. ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ З ПІДТРИМКИ ЕКОНОМІКИ АВТОТРАНСПОРТНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ КАРАНТИННИХ 

ОБМЕЖЕНЬ COVID-19 

Запровадження пільгового 

кредитування у кризовий період 

Ініціювання зобов’язання державних банків надавати пільгові кредити 

на забезпечення життєдіяльності автоперевізників та автостанцій. 

Термін погашення протягом 1 року після завершення обмежень 

функціонування ринку, обумовленого введенням карантину. 

вересень 2020 
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Економічна підтримка 

автотранспортної галузі 

Ініціювання введення обов’язку банків, лізингових компаній та інших 

фінансових установ, енергопостачальних організацій відтермінувати 

платежі по зобов’язанням за зверненням перевізників на термін, не 

менший як 180 днів після завершення адаптивного карантину 

вересень 2020 

Інформування обласних державних адміністрацій щодо необхідності 

підготовки програм підтримки підприємств пасажирського 

автомобільного транспорту, що здійснюють регулярне автобусне 

сполучення на відповідній території на 2020 - 2021 роки у зв’язку із 

обмеженнями їх діяльності, спричиненими заходами по запобіганню 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

вересень 2020 грудень 2020 

   

Введення податкових канікул 

під час карантинних обмежень 

та періоду дії адаптивного 

карантину  

Ініціювання процесу запровадження податкових канікул для 

нарахування, декларування та сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків 

на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, військового 

збору та податку на додану вартість. 

 

 

вересень 2020 

6. ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВОДІЇВ ГАЛУЗІ. ЗАПРОВАДЖЕННЯ СПК ВОДІЇВ 

Створення системи 

підтвердження професійної 

компетентності 

Внесення змін до Закону України «Про автомобільний транспорт» 

стосовно запровадження свідоцтва професійної компетенції водіїв 

комерційних транспортних засобів сприятиме зниженню рівня 

аварійності на автомобільних дорогах України, оновленню державного 

реєстру перевізників-професіоналів, залученню додаткових інвестицій у 

дорожньо-транспортну галузь, нових суб’єктів ринку, створенню для 

нашої держави сприятливого середовища у сфері стійкого розвитку. 

вересень 2020 грудень 2020 

Підготовка проектів підзаконних нормативних актів із введення системи 

підтвердження професійної компетентності керівників та менеджерів 

(управителів), водіїв автотранспортної галузі 

січень 2021 березень 2021 

 


