
 

 

 

 

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 
від 23 грудня 2020 р. N 1316 

Київ 

Про затвердження Порядку підтвердження кваліфікації осіб, які проводять 

аудит та перевірку безпеки автомобільних доріг 
Відповідно до частини четвертої статті 51 Закону України "Про автомобільні дороги" Кабінет Міністрів України 

постановляє: 
1. Затвердити Порядок підтвердження кваліфікації осіб, які проводять аудит та перевірку безпеки 

автомобільних доріг, що додається. 
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у 

відповідність з цією постановою. 

  
Прем'єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ 

 

 

Інд. 21 

  
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 23 грудня 2020 р. N 1316 

ПОРЯДОК 

підтвердження кваліфікації осіб, які проводять аудит та перевірку безпеки 

автомобільних доріг 
1. Цей Порядок визначає процедуру підтвердження кваліфікації осіб, які проводять аудит та перевірку безпеки 

автомобільних доріг. 
2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні: 



кваліфікаційні вимоги до аудитора безпеки автомобільних доріг та особи, яка пройшла підтвердження 

кваліфікації з отриманням сертифіката на право проведення аудиту або перевірки безпеки автомобільних доріг 

(далі - кваліфікаційні вимоги), - сукупність знань, вмінь і практичних навичок, необхідних для провадження 

діяльності аудитором безпеки автомобільних доріг; 
сертифікат на право проведення аудиту або перевірки безпеки автомобільних доріг (далі - сертифікат) - 

документ, виданий органом із сертифікації персоналу, який засвідчує, що особа відповідає кваліфікаційним 

вимогам та має відповідні професійні знання, вміння і навички (компетентність); 
орган сертифікації - підприємство, установа, організація, акредитовані у відповідній сфері згідно із Законом 

України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності", що здійснюють сертифікацію персоналу за професіями 

"аудитор безпеки автомобільних доріг" та/або "інженер з перевірки безпеки автомобільних доріг"; 
трудовий стаж - досвід роботи за трудовим договором або договором про надання послуг підприємству, 

установі, організації у сфері проектування автомобільних доріг та/або організації безпеки дорожнього руху. 
3. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про автомобільні дороги", "Про 

акредитацію органів з оцінки відповідності", "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", "Про освіту", "Про 

вищу освіту", "Про професійний розвиток працівників". 
4. Сертифікація здійснюється первинна та повторна. 
Первинну сертифікацію передбачено для осіб, які проходять процедуру сертифікації вперше. 
Повторну сертифікацію передбачено з метою здійснення сертифікації для осіб, які мають сертифікат за 

результатами здійснення первинної сертифікації, строк дії якого закінчується/закінчився. 
5. Орган сертифікації затверджує схему сертифікації за професіями "аудитор безпеки автомобільних доріг" та 

"інженер з перевірки безпеки автомобільних доріг", яка повинна забезпечити процедуру сертифікації. 
6. Сертифікація здійснюється за такими етапами: 
1) подання особою документів, визначених пунктом 7 цього Порядку; 
2) розгляд документів та прийняття рішення про здійснення або відмову у здійсненні сертифікації; 
3) проведення оцінки компетентності особи шляхом проведення іспиту; 
4) прийняття рішення про видачу сертифіката або вмотивовану відмову; 
5) оформлення та видача сертифіката (у разі прийняття рішення про видачу сертифіката). 
За рішенням органу сертифікації опрацювання документів під час сертифікації здійснюється відповідно до 

Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг". 
7. Особа для проходження сертифікації подає органу сертифікації заяву, в якій зазначає свої прізвище, власне 

ім'я, по батькові (за наявності), контактні дані. До заяви додаються: 
1) копія паспорта; 
2) копія (копії) документа (документів) про вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем (ступенем вищої 

освіти) бакалавр, спеціаліст або магістр за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія" галузі знань 19 

"Архітектура та будівництво"; 
3) копія (копії) трудової книжки, що підтверджує стаж роботи з проектування автомобільних доріг та/або 

організації безпеки дорожнього руху не менш як три роки. 
У разі відсутності трудової книжки, а також у тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні необхідні записи 

або містяться неправильні чи неточні записи про періоди роботи, для підтвердження трудового стажу 

приймаються дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного 

соціального страхування, довідки, виписки із наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, 

посвідчення, характеристики, письмові трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, 

які містять відомості про періоди роботи; 
4) копія документа про підвищення кваліфікації з питань проведення аудиту та/або перевірки безпеки 

автомобільних доріг за відповідними програмами. 
8. Заява разом з іншими документами, зазначеними в пункті 7 цього Порядку, приймається за описом, копія 

якого видається особі з відміткою про дату прийняття документів або відповідно до Закону України "Про 

електронні документи та електронний документообіг". 
9. У разі зміни відомостей, зазначених у поданих відповідно до пункту 7 цього Порядку документах, особа 

зобов'язана протягом десяти робочих днів письмово повідомити про це органу сертифікації. До такого 

повідомлення додаються копії відповідних документів. 
10. Орган сертифікації розглядає подані документи та не пізніше десяти днів з дня подання заяви приймає 

рішення про здійснення сертифікації або про відмову в її здійсненні, про що протягом десяти днів з дня прийняття 

такого рішення письмово повідомляє особі. 
11. Підставою для відмови у здійсненні сертифікації є: 



неподання або подання не в повному обсязі документів, зазначених у пункті 7 цього Порядку; 
подання недостовірної інформації. 
12. Процедура здійснення сертифікації повинна бути завершена у строк не більш як 60 днів - для первинної 

сертифікації та 30 днів - для повторної з моменту подання особою документів, зазначених у пункті 7 цього 

Порядку, до органу сертифікації. 
13. Підтвердження відповідності професійних знань, вмінь і навичок особи проводиться шляхом складення 

іспиту із кратною двом кількістю письмових завдань у формі тестування або письмових відповідей на запитання, 

або розв'язання практичних завдань у письмовій формі. 
Порядок та умови проведення іспиту та оцінювання його результатів визначаються схемою сертифікації органу 

сертифікації. 
14. Завдання для іспиту повинні включати теоретичну та практичну складові, які розробляються з урахуванням 

кваліфікаційних характеристик професій "аудитор безпеки автомобільних доріг" та "інженер з перевірки безпеки 

автомобільних доріг" та вимог до програм підвищення кваліфікації осіб, які проводять аудит та перевірку безпеки 

автомобільних доріг, встановлених Мінінфраструктури. 
15. Відповідність професійних знань, вмінь і навичок особи підтверджується наданням нею правильних 

відповідей на більше половини поставлених на іспиті завдань, за результатами чого органом сертифікації 

приймається рішення про видачу такій особі сертифіката. 
16. У разі нескладення особою іспиту орган сертифікації приймає рішення про відмову у видачі сертифіката, 

про що протягом десяти днів з дня прийняття такого рішення письмово повідомляє особі. 
17. Орган сертифікації видає особі сертифікат протягом десяти днів з дня прийняття рішення про його видачу. 
18. Строк дії сертифіката, виданого за результатами первинної сертифікації, становить п'ять років. 
19. Для здійснення повторної сертифікації подаються документи, зазначені у пункті 7 цього Порядку, а також 

копії раніше виданого сертифіката (у разі наявності) та документів, що підтверджують стаж роботи не менше ніж 

2,5 року протягом строку його дії. Документи для здійснення повторної сертифікації подаються органу сертифікації 

не пізніше ніж за один місяць до дня закінчення строку дії раніше виданого сертифіката. 
20. Строк дії сертифіката за результатами повторної сертифікації становить п'ять років. 
21. У разі втрати або пошкодження сертифіката орган сертифікації протягом десяти робочих днів з дня 

надходження від особи заяви про видачу дубліката сертифіката, якій було його видано, видає дублікат сертифіката 

та визнає недійсним втрачений або пошкоджений сертифікат. 
У заяві про видачу дубліката сертифіката зазначаються прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), 

контактні дані особи та ідентифікаційний номер сертифіката. 
Дублікат сертифіката видається в межах змісту та строку його дії без проведення процедури сертифікації. На 

дублікаті сертифіката у верхньому куті ставиться позначка "ДУБЛІКАТ". 
____________ 
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