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Ураховуючи змiни

Служби автомобiльних дорiг в
областях, обласнi державнi
адмiнiстрацii та державнi пiдприемства,
що € балансоутримувачами
автомобiльних дорiг загального
користування мiсцевого значення

до деяких

нормативно-правових aKTiB
сферi
будiвництва, зокрема cyTTeBi змiни вимог до персон€Lлу та умов працi на
пiдприемствах, ДП <ДерждорНЩI) вважае за необхiдне повiдомити про наступне.
Вiдповiдно до наказу ДП <УкраТнський науково-дослiдний i навчальний
центр проблем стандартизацii, сертифiкацiТ та якостi>> (ДП <УкрНЩIIЩ>)
вiд 17.12.2019 М 425 <Про внесення змiн до нак€ву вiд 20.|2.2017 jф 4З4>> дату
набуття чинностi ДСТУ 8747:20|7 <Автомобiльнi дороги. Види та перелiки робiт
з peMoHTiB та експлуатацiйного утримання) вiдтермiновано на 01.01 .2022.
Зазначеним нацiональним нормативним документом встановлюеться два види
peMoHTiB: капiтальний та поточний ремонти. При цьому, вiдповiдно до Закону
Украiни <Про регулювання мiстобудiвноТ дiяльностi> капiтальний ремонт е одним
з видiв булiвничтва та вимагае виконання робiт з проектування, експертизи та
технiчного нагляду виконавцями, якi проЙшли професiйну атестацiю та отримали
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квалiфiкацiйний сертифiкат, що дас право на виконання таких робiт.
У свою черц, подiл ремонту на вище вказанi види обумовлюс суттеве
збiльшення питомоi ваги капiтальних peMoHTiB у загальному обсязi ремонтнобудiвельних робiт, що потребуватиме й вiдповiдного збiльшення кiлькостi
висококвалiфiкованих атестованих iнженерiв-проектувальникiв, експертiв та
iнженерiв технiчного нагляду у сферi дорожнього будiвництва, якi
зzLлучатимуться до виконання таких робiт.
За таких умов, з метою недопущення нестачi атестованих виконавцiв робiт,
ЗаМоВникам робiт з капiтального ремонту доцiльно проаналiзувати кадровиЙ
потенцiал пiдприемств
частинi забезпечення атестованими iнженерами
технiчного нагляду та iншими фахiвцями з достатнiм piBHeM кваrriфiкацiТ, здатних
забезпечити виконання планових та позапланових обсягiв робiт з капiтального
ремонту автомобiльних дорiг починаючи з 01.0|.2022.
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слiд зазНачити, що прийнятими змiнами до низки
нормативно-правових aKTiB та iнших регулюючих документiв суттево змiнено
вимоги до персонапу та умови працi на пiдприемствах будiвельного комплексу
окреN{О

Украiни.

Так, Законом УкраiЪи вiд 17.01.2017 М 1817-VIII пПро внесення змiн до
деяких законодавчих aKTiB Украiни щодо удоскон€UIення мiстобудiвноi
дiяльностi> подiл об'сктiв на п'ять категорiй складностi змiнено на З-рЪневий

наслiдкiв (вiдповiдальностi), а вiдповiдними перехiдними
положеннями встановлено спiввiдношення категорiй складностi
класами
наслiдкiв (вiдповiдальностi). Також, Щовiдником квалiфiкацiйних характеристик
професiй працiвникiв (випУск 64 кБулiвельнi, MoHTu*ri та
ремонrrЬ-будi"ельнi
роботи>) для групи <Професiонали>> прийнято 4-рiвнЪве квалiфiкацiйне
категорiювання. Вiдповiдним чином вiдбулися змiни
частинi фu"о"о.о
порядку
регулювання
розроблення проектноi документацii, вимог до виконавцiв
та
експертних
органiзацiй, цорядок застосування процедур початку
робiт
будiвництва та введення об'ектiв в експлуатацiю, вiдповiдальностi за до.rущенi
правопорушення тощо.
внаслiдок вк€Iзаних змiн, на сьогоднiшнiй день до Ресстру атестованих осiб
включено вiдомостi про виконавцiв з квалiфiкацiйними сертифiкатами:
- без зазначення категорiТ складностi та класу наслiдкЬ (вiдповiдальностi)
об'ектiв, виданi до внесення змiн до Випуску 64 .Щовiдника ква-гriфiкацiйних
характеристик професiй працiвникiв;
- iз зазначенням категорii складностi об'ектiв (виданi iнженерам технiчного
нагляду до набрання чинностi Законом УкраiЪи Ns 1817-VIП);
- iз зазначенням класу наслiдкiв (вiдповiдальностi) об'скта (сс1 , сс2,ссз).
З урахуванням вимог, визначених Законом УкраТни <Про apxiTeKTypHy
дiяльнiсть) щодо безстроковостi дiТ кваrriфiкацiйного сертифiката для осiб,'якi
не мають перерви в роботi за фахом понад три
роки та пiдвищують квалiфiкацiю
вiдповiдно до законодавства не рiдше нiж один раз на п'ять poKiB, u ,u*o*
виходячи з важливостi, cTpoKiB виконання та обсягiв запланоВаних
робiт з
капiта-пьного ремонту автомобiльних дорiг, потребуе вiдповiдного пiдв"щ."""
piBeHb квалiфiкацii виконавцiв, якi будуть залученi
до виконання цих робiт.
Зокрема, слiд враховувати:
ПОДiЛ Об'еКТiВ За КЛаСОМ
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-

без з€вначення класу наслiдкiв
(вiдповiдальностi) чи категорii складностi об'ектiв, не можуть вважатися
сертифiкатами, якi пiдтверджують спроможнiсть виконання
робii щодо об'сктiв
вiдповiдного класу наслiдкiв (вiдповiдальностi) ;
- квалiфiкацiйнi сертифiкати iнженерiв технiчного нагляду iз зазначенням
категорii складностi, дають право здiйснювати технiчний нагляд на об'ектах,
прирiвняних до вiдповiдного класу наслiдкiв (вiдповiдальностi) вiдповiдно
до
пункту 5 роздiлу II Закону УкраТни Ns 18l7-VIII;
- квалiфiкацiйнi сертифiкати, якi видаються на цей час, обов'язково мiстять
iнформацiю про квалiфiкацiйний piBeHb працiвника (провiдний, I категорii,
II категорii, базовий) та вiдповiдний клас наслiдкiв (вiдповiдальностi) об'екъiв
(сс1 , сс2, сс3).
квалiфiкацiйнi сертифiкати

Iнформацiя про кваrriфiкацiйнi сертифiкати вноситься до Сдиноi
державноi
електронноi системи у сферi будiвництва. За виконання окремих
"rдЬ робiт
виконавцем, який згiдно iз законодавством повинен мати квалiфiкацiйний

сертифiкат,

без отримання

в

установленому
законодавством встановлена вiдповiдальнiсть.

]

порядку такого сертифiката

контроль за дотриманням вимог та притягнення до вiдповiда-пьностi
здiйснюсться органами державного архiтектурно-будiвельного контролю

ВiДПОВiДНО ЗаКОНiВ УКРаiЪи <Про
регулюва"r" ,i.rобуjiвноi дiяльностi>>, ппро
ВiДПОВiДаЛЬНiСТЬ За правопорушення
у сферi мiстобулiЪноТ дiяльностi>, кодексу

украiни про адмiнiстративнi правопорушення.
Також, пунктом 2 cTaTTi 40 Кодексу законiв про працю УкраiЪи передбачено
можливiсть звiльнення у зв'язку з виявленою невiдповiднiстю
фацiвника
займанiй посадi або виконуванiй роботi внаслiдок недостатньоi квалiфiкацii, яка

перешкоджас продовженню даноi роботи.
ПозицiЯ MiHicTepcTBa соцiальноi полiтики УкраТни, як центр€шьного органу
виконавчот влади, який, серед iншого, забезпечуе
формування та реалiзус
полiтику
державну
у сферi працi та соцiальноi полiтики, зайнятостi населення та

трудових вiдносин, ЩоДо необхiдностi дотримання

ква_гriфiкацiйних

характеристик професiй працiвникiв, у тому числi щодо наявностi вilповiдного
квалiфiкацiйного сертифiката, наведена у листi Мiнсоцполiтики вiд 02.02 .2оIб
Ns 1 З 5 l l0l 14-116l 13 (копiя додаеться).
ураховуючи вищез€вначене, рекомендуемо взяти до
уваги наведену в даному
листi iнформацiю Та, в разi необхiдностi, вчасно забезпечити .riд""щ."""
квалiфiкацiт вiдповiдних спецiа-гriстiв ваших органiзацiй,
установ та пiдприемств з
метою недопущення зривiв реалiзацiт проектiв нацiональнот програми
<<Велике будiвниЦтво)), iнiцiйованоТ Президентом та пiдтримуваноТ -Урядом
Украiни.
.Щодаток: на 2 арк. в
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I|.MiHicTepcTBo регiонального

,
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розвитку, булiвни цтва та
житлово-комунального
господарства Украiни

г

MiHicTepcTBo соцiальноi полiтики на ваше звернення в межах компстенцii
розгJuIIryло лист Комуншrьного пiдприсмства ,,Компшriя ,Дода ,Щонбасу"
вiд 1 8.1 1 .20 1 5 Ns 01/1 699 i повiдомляе.
Мiнсоцполiтики здiйсшое cBoi повноваження в межах i в спосiб, що визначенi
Констиryцiею УкраiЪи та Положенням про MiHicTepcTBo соцiалlьноi полiтики
Укршrи, затвердженим постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вИ 17.06.2015
Nэ 423, зокрема, iнформуе в межФ( повноваженъ, передбачених з€коном, та надае
питань, що н€шежатъ до
роз'яснення щодо реалiзачii державноi полiтики
компетенцii Мiнсоцполiтики.
листi, стосовно отримання квапiфirацЙнrх
Отже, питаннjI, порушенi'
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сертифiкатiв вiдповЦальними виконавцями окремих видiв робiт (пос.irуг),
пов'язаних iз створен}шм об'ектЬ архiтектури, не вiдносяться до компетенцii

Мiнсоцполiтики.
Водночас, вiдповiдно до Загальних положень Довiдника ква-гliфiкацiйнrх
характеристик професiй працiвникЪ (далi - Довiдник), якi мiстятъся у Виггуску 1
,,Професii працiвникiв, що с загЕtльними дIя Bcix видiв економiчноi дiяльностi"
(Роздiл 1 ,,Професii керiвникiв, професiонапiв, фахiвцiв та технiчних сJryжбовцiв")
Довiдника, затвердженого наказом Мiнпрацi Украiни вИ 29.12.2004 ]ф 33б,.Щовiдник
(типовi кзалiфiкацiйнi характеристики) в}|знача€ перелiк основних робiт, якi властивi
Z шшlи
! !v по(- эадi, та забезпечуе еднiсть визначеннi кваrriфiкацiйнrх Вимог Щодо
тм аоо
у
певнкх посад.
Довiдник е нормативним документом з IIитань управлiння персонitлом
обов'язковим дJIя пiдприемств, установ i органiзацiй ycix форм власностi та видЬ
економiчноi дiягьностi.
Змiни та доповнення до гаJIузевих Випускiв .Щовiдника вносяЬся
мiнiстерствами та iншими центральllими органами виконавчоi влади, якi
забезпечуtоть реалiзацiю держЕtвноi полiтики вiдповiднлгх видiв економiчноi
дiягlьностi, в якrтх застосовуються певнi професiйнi назви робiт.
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Так, наказом MiHicTepcTBa регiонального розвитку, булiвниrггва та житлово-

комунального господарства УкраiЪи вiд 27 .0I.20|4 Ng 26 затверджено квалiфiкацiйнi
характеристики посад ,,Iнженер-проектувальник" (за спецiалriзаuiями) та ,,Iнженер з
технiчного нагляду" (за спецiагriзацiями), якими визначено квалiфiкацiйнi вимогI:- дJuI
цих посад, а саме: наявнiсть вищоТ освiти вiдповiдного напряму сцрямування,
досвiry, cTEDKy роботи, а для ,певних квалiфiкацiйних категорiй наявнiсть
квапiфiкацiйного сертифiката на виконання робiт вiдповiдного кпасу
вiдповiдальностi та категорii складностi.
Згiдно з Порядком проведення професiйвоi атестацii виконавцiв окремих видiв
робiт (послryг), пов'язаних iз створенням об'ектiв архiтектури, затвердженим
постановою Кабiнеry MiHicTpiB YKpaihll вiд 23.05.2011 Ns 554, квалiфiкацiйний
сертифiкат
це документ установленого зразка, що пiдтвердтсуе вiдповiднiсть
виконавця квапiфiкшliйним характеристикам професiй прашiвникiв та його
спроможнiсть виконувати oKpeMi роботи (надавати поолryги), пов'язапi iз створеrrням
об'ектiв архiтекryри, що зщначенi в такому документi i налехсать до видiв робiт
(послуг), перолiк яких затв ерджено з а:}н аче ною п остановою.
Пунктом 2 cTaTTi 40 Кодексу законiв про працю Украiни передбачено
можливiсть звiлънення у зв'язlсу з виявленою невiдповiднiстю працiвi:ика
виконуванiй роботi чи посадi, яку BiH обiймае, через недостатню квалiфiкацiю.
Пiдставою лля розiрваЕIuI трудового договору в цьому випадку е невiдповiднiсть
займанiй посадi, яка виrIвлена (як правило, при атестацi1).
Водночас, виконання окремих видiв робiт передбачае обов'язкову наявнiсть
документа про ocBiry та присвоен}uI кваJliфiкацii, про проходження перевiрки знанъ,
про доIryск до роботи. Тобто в разi вiдсуl,rrостi у прачiвника вiдповiдного документа,
BiH не може бути догryщений до роботи.
Вiдповiдно до пункту 2 постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 23.05.2011
Ng 554 ,,,Щеякi питання професiйноi атестацiТ вiдповiдапьних виконавцiв окремих
видiв робiт (послуг), пов'язанrх iз створенням об'ектiв архiтектури" (зi змiнаruи)
квалiфiкацiйнi сертифiкати вiдповiдалrьн}tх викончIвцiв окремrх видiв робiт (послryг),
пов'язаних iз створенням об'ектiв архiтек,I,ури, якi виданi до набрання чинностi ЦiеЮ
постановою, пiдлягають пiсля завершення строку ix дii обмiну на сертифiкати ноВоГО
зр€вка. Обмiн квалiфiкачiйнrх сертифiкатiв здiйснюсться за заявою вiдповiдалjЕих
виконавцiв без проведення iспиту iз сtl,,Iатою фактичних витрат, пов'я3аних з
обмiном сертифiката.
звортаемо уваry на те, що листи MitricTepcTвa не е нормативно-правовими
актами, вони мають лише роз'яснюrзпльrlий, iнформацiйний характер i не
встановлюють IIравових норм.
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Заступник MiHicTpa
керiвник апарату
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