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ВСТУП
Мета дисципліни – ознайомлення студентів з основними принципами
стандартизації і ліцензування на автомобільному транспорті, яке спрямоване на
визначення початкових і поточних умов надання послуг з перевезень пасажирів і
небезпечних
вантажів,
а
також
найважливіших
параметрів
обслуговування споживачів.
Завдання вивчення дисципліни «Основи ліцензування та сертифікації на
автомобільному транспорті» полягає у формуванні уявлення про єдину науковотехнічну політику з питань створення, експлуатації, ремонту, технічного
обслуговування та утилізації транспортних засобів, підвищення надійності,
комфортності та
безпечності транспортних засобів, якості робіт та послуг
відповідно
до розвитку
науки
і
техніки,
потреб
населення
і
народного господарства України.
Студент повинен знати матеріал програми курсу «Основи ліцензування та
сертифікації на автомобільному транспорті»:
– види автотранспортних послуг, процес організації пасажирських
автоперевезень;
– принципи стандартизації та оцінки відповідності на автомобільному
транспорті, державного регулювання та контролю діяльності автомобільного
транспорту, державної політики у сфері ліцензування;
– ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг з
перевезення;
– перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні в галузі
дорожніх транспортних засобів, їх складових частин та приладдя;
– умови
забезпечення
допуску
автомобільних
перевізників
до перевезення пасажирів транспортними засобами на комерційній основі шляхом
їх попередньої перевірки на відповідність вимогам ліцензійних умов.
Студент повинен уміти:
– аналізувати супровідні документи при перевезеннях, основні види договорів;
– проводити операції, пов'язані з отриманням ліцензії на перевезення;
– складати перелік і форми документів для отримання ліцензій, дозволів;
– описати порядок сертифікації послуг з ремонту, технічного обслуговування
транспортних засобів
Поточний та підсумковий контроль знань студентів проводиться шляхом
фронтального, індивідуального чи комбінованого опитування студентів під час
практичного заняття, контрольних робіт, колоквіумів, тестування, іспиту.
На позааудиторну роботу виноситься вивчення окремих проблем курсу,
написання рефератів та контрольних робіт (для студентів заочної форми навчання),
підготовка до практичних занять, колоквіумів, тестування, іспиту, виконання
індивідуальних науково-дослідних завдань (підготовка доповідей на щорічну
науково-теоретичну конференцію ВНТУ).

3

1 ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ТЕМ КУРСУ ТА РОЗПОДІЛ БАЛІВ
Змістовий модуль 1
Тема 1. Інструктаж з ТБ, вивчення дисципліни за КМС. Види автотранспортних
послуг. Організація пасажирських автоперевезень.
Тема 2. Державне регулювання та контроль діяльності автомобільного транспорту.
Тема 3. Стандартизація і оцінка відповідності на автомобільному транспорті.
Тема 4. Правове регулювання ліцензування в Україні. Основні терміни.
Тема 5. Основні принципи державної політики у сфері ліцензування.
Тема 6. Ліцензійні умови. Орган ліцензування.
Змістовий модуль 2
Тема 7. Особливості ліцензування на транспорті. Видача ліцензії.
Тема 8. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг з
перевезення пасажирів та їх багажу на таксі. Положення про ліцензійну картку
Тема 9. Сертифікація послуг з ремонту та технічного обслуговування дорожніх
транспортних засобів та їх складових.
Тема 10. Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні в галузі
дорожніх транспортних засобів, їх складових частин та приладдя.
Тема 11. Види договорів на автотранспортні перевезення, супровідні документи.
Тема 12. Перелік і форми документів для отримання ліцензій, дозволів сертифікатів.

Розподіл балів, які отримують студенти
Вид роботи
1. Виконання та захист практичних робіт (1 роб. – 3 б.)
2. Виконання та захист СРС
3. Фонд викладача (6 б.)
4. Колоквіуми
5. Виконання та захист контрольної роботи
Разом
Іспит
Всього

Денна форма
1
2
4×3=12 4×3=12
7
7
3
3
15
15
37
37
26
100

Заочна форма
4×3=12
12
50
74
26
100
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2 ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИКОНАННЯ
Планування самостійної роботи студентів (СРС). На підставі робочих
навчальних планів спеціальностей та вимог кваліфікаційної характеристик
спеціаліста, на кафедрі розроблені НП та РНП з дисципліни «Основи ліцензування
та сертифікації на автомобільному транспорті». В кожному триместрі на підставі
РНПД складаються та затверджуються в установлені терміни робочі плани
дисциплін.
Організація СРС. На кафедрі в установлені терміни (7 триместр – для
студентів стаціонару, 5 триместр – для студентів заочної форми навчання (ЗФН))
складають розклад занять, графіки консультацій студентів стаціонарної форми
навчання, розклад установчої сесії студентів ЗФН, графіки приїзду студентів ЗФН на
захист лабораторних робіт, розклад екзаменаційних сесій з прізвищами асистентів
на екзаменах. Викладачі на першій лекції знайомлять студентів з особливостями
вивчення дисципліни за КМС, причинами втрати працездатності та завданнями
процесу діагностування транспортних засобів, дають перелік необхідної літератури.
На практичному занятті викладачі знайомлять студентів з кількістю та змістом
практичних робіт, їх оцінюванням.
Форми СРС, що використовуються. На кафедрі використовуються наступні
форми СРС: вивчення навчального матеріалу з дисципліні «Основи ліцензування та
сертифікації на автомобільному транспорті» (підготовка конспектів, реалізація
теоретичних знань для розв'язання практичних задач, самостійна проробка
монографій та наукової періодики тощо); виконання РГР, РГЗ та контрольних робіт;
підготовка, виконання та захист практичних робіт; підготовка рефератів, доповідей
на наукові конференції; підготовка до колоквіуму, контрольної роботи, заліку.
Контроль СРС. Оцінювання результатів СРС потребує від викладача
систематичного та об'єктивного контролю знань, умінь і навичок студентів. Цьому
сприяє організація вивчення дисципліни «Основи ліцензування та сертифікації на
автомобільному транспорті» за КМС, яка використовується на кафедрі у
відповідності з «Положення про організацію НП за КМС у ВНТУ» (2004 р.).
Іспит з дисципліни «Основи ліцензування та сертифікації на автомобільному
транспорті» проводяться в усній формі. Викладачі оцінюють знання студентів за
розробленими та затвердженими на засіданні кафедри критеріями. Для
стимулюванні СРС на кафедрі використовуються бали із фонду ініціативи роботи
студентів на лекційних, практичних заняттях тощо. Заохоченням до навчання
студентів, активної самостійної роботи є отримання позитивної оцінки за
результатами навчання в триместрі за КМС, а моральним стимулом для підвищення
якості навчання студентів ректорські контрольні роботи.
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Теми практичних занять
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Назва теми

Кількість годин
Денна
Заочна
форма
форма

Види автотранспортних перевезень, їх особливості.
Супровідні документи автотранспортних перевезень
Види договорів на автотранспортні перевезення
Проведення операцій, пов'язаних з отриманням
ліцензії на перевезення пасажирів та вантажів
Перелік і форми документів для отримання ліцензій
Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії.
Відомості, які містить ліцензія
Перелік і форми документів для отримання дозволів
Перелік і форми документів для отримання
сертифікатів
Сертифікація послуг з ремонту та технічного
обслуговування транспортних засобів та їх складових

3

1

3

1

3

1

3

0,5

3
3
3

0,5

3
24

Усього годин
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Перелік тем для самостійного опрацювання
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Назва теми
Необхідність державного контролю ліцензування і
сертифікації
Документи, що подаються органу ліцензування для
одержання ліцензії
Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії
Відомості, які містить ліцензія, приклад ліцензії
Сертифікація послуг з ремонту та технічного
обслуговування дорожніх транспортних засобів та їх
складових
Теоретично-правове регулювання автотранспортних
перевезень
Суб’єкти автотранспортних перевезень
Права автомобільних підприємств
Правила надання послуг пасажирського
автомобільного транспорту
Типовий технологічний процес надання послуг
пасажирських автостанцій та автовокзалів
Усього годин

Кількість годин
Денна Заочна
форма
форма
8

10

8

10

8
10

12
15

12

15

10

14

9
10

13
13

11

14

10

14

96

130
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Перелік питань (білетів) для підсумкового контролю знань з дисципліни
«Основи ліцензування та сертифікації на автомобільному транспорті»
№1
1. Види автотранспортних послуг. На які види поділяються послуги
пасажирського автомобільного транспорту загального користування, їх визначення.
2. Особливості прийняття рішення про видачу ліцензії, на що дає право ліцензія,
що таке ліцензійна картка.
3. Яка структура є органом ліцензування, уповноваженим на здійснення
ліцензування господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і
вантажів автомобільним транспортом.
4. Мета сертифікації транспортних засобів, робіт, послуг на автомобільному
транспорті. На що спрямоване ліцензування на автомобільному транспорті.
№2
1. Визначення режимів руху автобусних перевезень. Види перевезень за місцем
надання послуг. На які види поділяються внутрішні перевезення пасажирів на
автобусних маршрутах.
2. Дайте визначення поняттям: господарська діяльність, суб'єкт господарювання.
3. Які дані повинні міститися у заяві від суб'єкта господарювання про видачу
ліцензії. Що додається до заяви про видачу ліцензії.
4. Що забезпечує стандартизація на автомобільному транспорті.
№3
1. Перевезення на замовлення і туристські перевезення. Особливості
міжнародних перевезень пасажирів і вантажів.
2. Дайте визначення поняттям: ліцензування, ліцензійні умови.
3. За яких умов заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, що
забороняється органу ліцензування.
4. Що зобов’язані виконувати ліцензіати, які надають послуги з внутрішніх
та міжнародних перевезень пасажирів автобусами.
№4
1. Які повноваження центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту у
сфері міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом.
2. Дайте визначення поняттям: ліцензія, орган ліцензування, ліцензіат.
3. Який орган і в який строк приймає рішення про видачу або відмову у
видачі ліцензії. Які підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.
4. Які органи здійснюють організацію перевезень пасажирів на автобусних
маршрутах загального користування. Які органи організовують перевезення
пасажирів автомобільним транспортом на території відповідного населеного пункту,
за якими законами організовують туристські перевезення і перевезення на
замовлення.
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№5
1. Які документи необхідні для перевезення пасажирів на таксі. Як
законодавством диференційовані функції автостанції і перевізника.
2. Наведіть основні принципи державної політики у сфері ліцензування.
3. Функції органа ліцензування. особливості видачі ліцензії, строки дії.
Особливості діяльності філій ліцензіата, видача копії ліцензії.
4. Які повноваження центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту у
сфері міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом.
№6
1. Чим затверджені правила надання послуг пасажирського автомобільного
транспорту затверджені. Які особи можуть бути перевізниками.
2. Для чого не може використовуватися ліцензування, на що дає право ліцензія.
3. Вимоги до бланку ліцензії. Які відомості зазначаються у ліцензії.
4. Яким органом і яким чином здійснюється підтвердження відповідності
перевізника вимогам ліцензійних умов.
№7
1. Які документи необхідно мати при наданні послуг з перевезення пасажирів
автомобільним транспортом.
2. Що включається в ліцензійні умови щодо видів господарської діяльності.
3. Що визначають, для кого є обов’язковими ліцензійні умови провадження
господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на
таксі.
4. Завдання ліцензування на автомобільному транспорті.
№8
1. Які документи необхідні під час перевезення пасажирів автобусами на
замовлення і в разі туристських перевезень потрібні.
2. Ким затверджуються ліцензійні умови та порядок контролю за їх
додержанням, коли ліцензійні умови та зміни до ліцензійних умов підлягають
оприлюдненню.
3. Надання яких послуг із перевезення не підлягає ліцензуванню.
4. Види автотранспортних послуг. На які види поділяються послуги
пасажирського автомобільного транспорту загального користування, їх визначення.
№9
1. Які документи необхідні для перевезення пасажирів на таксі. Як
законодавством диференційовані функції автостанції і перевізника.
2. Що зобов’язані ліцензіати, які виконують роботи з надання послуг з
перевезення: Особливості безперервного стажу керування та стажу для
самозайнятого автомобільного перевізника.
3. Що таке ліцензійна картка, термін її дії, за яких умов вона оформляється, де
міститься під час перевезень.
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4. На які види робіт видається ліцензія на господарську діяльність з надання
послуг з перевезення пасажирів і вантажів.
№ 10
1. Що забезпечує стандартизація на автомобільному транспорті.
2. Ліцензіати зобов'язані надавати послуги з перевезення з використанням
автотранспортних засобів, на які оформлено певні документи, перелічіть їх.
3. Що встановлюють і для кого є обов’язковими правила обов'язкової
сертифікації послуг з ремонту та технічного обслуговування дорожніх транспортних
засобів та їх складових.
4. Які документи необхідно мати при наданні послуг з перевезення пасажирів
автомобільним транспортом.
№ 11
1. Мета сертифікації транспортних засобів, робіт, послуг на автомобільному
транспорті. На що спрямоване ліцензування на автомобільному транспорті.
2. Які документи мають бути оформлені на водіїв, які надають послуги з
перевезень.
3. Хто є Об'єктами обов'язкової сертифікації в за цими Правилами обов'язкової
сертифікації послуг з ремонту та технічного обслуговування дорожніх транспортних
засобів та їх складових.
4. Наведіть основні принципи державної політики у сфері ліцензування.
№ 12
1. Завдання ліцензування на автомобільному транспорті.
2. Що зобов’язані виконувати ліцензіати, які надають послуги з внутрішніх
та міжнародних перевезень пасажирів автобусами.
3. Чим має бути забезпечене підприємство-виробник для сертифікації власних
послуг.
4. Перевезення на замовлення і туристські перевезення. Особливості
міжнародних перевезень пасажирів і вантажів.
№ 13
1. Яким органом і яким чином здійснюється підтвердження відповідності
перевізника вимогам ліцензійних умов.
2. Що дозволяється ліцензіатам, які надають послуги з внутрішніх перевезень
пасажирів автобусами, які вимоги ставляться.
3. Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні в галузі
дорожніх транспортних засобів, їх складових частин та приладдя.
4. Визначення режимів руху автобусних перевезень. Види перевезень за місцем
надання послуг. На які види поділяються внутрішні перевезення пасажирів на
автобусних маршрутах.
№ 14
1. На які види робіт видається ліцензія на господарську діяльність з надання
послуг з перевезення пасажирів і вантажів.
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2. Що зобов’язані виконувати ліцензіати, які надають послуги з міжнародних
перевезень пасажирів автобусами.
3. Для чого створені Національна Система Сертифікації (УкрСЕПРО) і Система
Декларування продукції.
4. Які документи необхідні для перевезення пасажирів на таксі. Як
законодавством диференційовані функції автостанції і перевізника.
№ 15
1. Функції органа ліцензування. особливості видачі ліцензії, строки дії.
Особливості діяльності філій ліцензіата, видача копії ліцензії.
2. Які органи здійснюють організацію перевезень пасажирів на автобусних
маршрутах загального користування. Які органи організовують перевезення
пасажирів автомобільним транспортом на території відповідного населеного пункту,
за якими законами організовують туристські перевезення, на замовлення.
3. Дайте визначення поняттям: ліцензія, орган ліцензування, ліцензіат.
4. Чим має бути забезпечене підприємство-виробник для сертифікації власних
послуг.
№ 16
1. Хто є Об'єктами обов'язкової сертифікації в за цими Правилами обов'язкової
сертифікації послуг з ремонту та технічного обслуговування дорожніх транспортних
засобів та їх складових.
2. Особливості прийняття рішення про видачу ліцензії, на що дає право ліцензія,
що таке ліцензійна картка.
3. Що визначають, для кого є обов’язковими ліцензійні умови провадження
господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на
таксі.
4. Для чого не може використовуватися ліцензування, на що дає право ліцензія.
№ 17
1. Які дані повинні міститися у заяві від суб'єкта господарювання про видачу
ліцензії. Що додається до заяви про видачу ліцензії.
2. Чим має бути забезпечене підприємство-виробник для сертифікації власних
послуг.
3. Що таке ліцензійна картка, термін її дії, за яких умов вона оформляється, де
міститься під час перевезень.
4. Чим затверджені правила надання послуг пасажирського автомобільного
транспорту затверджені. Які особи можуть бути перевізниками.
№ 18
1. За яких умов заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, що
забороняється органу ліцензування.
2. Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні в галузі
дорожніх транспортних засобів, їх складових частин та приладдя.
3. Що встановлюють і для кого є обов’язковими правила обов'язкової
сертифікації послуг з ремонту та технічного обслуговування дорожніх транспортних
засобів та їх складових.
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4. Які повноваження центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту у
сфері міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом.
19
1. Яка структура є органом ліцензування, уповноваженим на здійснення
ліцензування господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і
вантажів автомобільним транспортом.
2. Надання яких послуг із перевезення не підлягає ліцензуванню.
3. Що зобов’язані виконувати ліцензіати, які надають послуги з міжнародних
перевезень пасажирів автобусами.
4. Які органи здійснюють організацію перевезень пасажирів на автобусних
маршрутах загального користування. Які органи організовують перевезення
пасажирів автомобільним транспортом на території відповідного населеного пункту,
за якими законами організовують туристські перевезення, на замовлення.
№ 20
1. Дайте визначення поняттям: ліцензування, ліцензійні умови.
2. Які документи мають бути оформлені на водіїв, які надають послуги з
перевезень.
3. Для чого створені Національна Система Сертифікації (УкрСЕПРО) і Система
Декларування продукції.
4. Функції органа ліцензування. особливості видачі ліцензії, строки дії.
Особливості діяльності філій ліцензіата, видача копії ліцензії.
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3 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Мета контрольної роботи – практично закріпити теоретичні знання отримані в
результаті вивчення дисципліни «Основи ліцензування та сертифікації на
автомобільному транспорті».
Завдання вибирається по останніх двох числах номера залікової книжки або за
списком студента в журналі академічної групи.
Відповідно до номера варіанта необхідно письмово надати відповіді на
питання з теоретичної (1-4) частин дисципліни «Основи ліцензування та
сертифікації на автомобільному транспорті». Наведемо варіанти завдань на
контрольну роботу.
Завдання на контрольну роботу з курсу
№ варіанту
№ теоретичного запитання
1
1, 15, 29, 11
2
2, 16, 30, 10
3
3, 17, 31, 26
4
4, 18, 32, 5
5
9, 19, 33, 4
6
6, 20, 34, 13
7
7, 21, 35, 12
8
8, 22, 36, 1
9
9, 23, 37, 14
10
10, 24, 38, 7
11
11, 25, 39, 19
12
12, 26, 40, 3
13
13, 27, 41, 2
14
14, 28, 42, 9
15
33, 5, 18, 40
16
39, 15, 35, 20
17
30, 40, 37, 6
18
31, 41, 38, 4
19
29, 36, 28, 5
20
17, 25, 42, 33
Перелік запитань
1. Види автотранспортних послуг. На які види поділяються послуги пасажирського
автомобільного транспорту загального користування, їх визначення.
2. Визначення режимів руху автобусних перевезень. Види перевезень за місцем
надання послуг. На які види поділяються внутрішні перевезення пасажирів на
автобусних маршрутах.
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3. Перевезення на замовлення і туристські перевезення. Особливості міжнародних
перевезень пасажирів і вантажів.
4. Які повноваження центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту у
сфері міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом.
5. Які органи здійснюють організацію перевезень пасажирів на автобусних маршрутах
загального користування. Які органи організовують перевезення пасажирів
автомобільним транспортом на території відповідного населеного пункту, за якими
законами організовують туристські перевезення і перевезення на замовлення.
6. Чим затверджені правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту
затверджені. Які особи можуть бути перевізниками.
7. Які документи необхідно мати при наданні послуг з перевезення пасажирів
автомобільним транспортом.
8. Які документи необхідні під час перевезення пасажирів автобусами на замовлення і
в разі туристських перевезень потрібні.
9. Які документи необхідні для перевезення пасажирів на таксі. Як законодавством
диференційовані функції автостанції і перевізника.
10. Що забезпечує стандартизація на автомобільному транспорті.
11. Мета сертифікації транспортних засобів, робіт, послуг на автомобільному
транспорті. На що спрямоване ліцензування на автомобільному транспорті.
12. Завдання ліцензування на автомобільному транспорті.
13. Яким органом і яким чином здійснюється підтвердження відповідності перевізника
вимогам ліцензійних умов.
14. На які види робіт видається ліцензія на господарську діяльність з надання послуг з
перевезення пасажирів і вантажів.
15. Особливості прийняття рішення про видачу ліцензії, на що дає право ліцензія, що
таке ліцензійна картка.
16. Дайте визначення поняттям: господарська діяльність, суб'єкт господарювання.
17. Дайте визначення поняттям: ліцензування, ліцензійні умови.
18. Дайте визначення поняттям: ліцензія, орган ліцензування, ліцензіат.
19. Наведіть основні принципи державної політики у сфері ліцензування.
20. Для чого не може використовуватися ліцензування, на що дає право ліцензія.
21. Що включається в ліцензійні умови щодо видів господарської діяльності.
22. Ким затверджуються ліцензійні умови та порядок контролю за їх додержанням, коли
ліцензійні умови та зміни до ліцензійних умов підлягають оприлюдненню.
23. Що зобов’язані ліцензіати, які виконують роботи з надання послуг з перевезення:
Особливості безперервного стажу керування та стажу для самозайнятого
автомобільного перевізника.
24. Ліцензіати зобов'язані надавати послуги з перевезення з використанням
автотранспортних засобів, на які оформлено певні документи, перелічіть їх.
25. Які документи мають бути оформлені на водіїв, які надають послуги з перевезень.
26. Що зобов’язані виконувати ліцензіати, які надають послуги з внутрішніх та
міжнародних перевезень пасажирів автобусами
27. Що дозволяється ліцензіатам, які надають послуги з внутрішніх перевезень
пасажирів автобусами, які вимоги ставляться
28. Що зобов’язані виконувати ліцензіати, які надають послуги з міжнародних
перевезень пасажирів автобусами
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29. Яка структура є органом ліцензування, уповноваженим на здійснення ліцензування
господарської діяльності з надання послуг з перевезення
пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом.
30. Які дані повинні міститися у заяві від суб'єкта господарювання про видачу ліцензії.
Що додається до заяви про видачу ліцензії.
31. За яких умов заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, що забороняється
органу ліцензування.
32. Який орган і в який строк приймає рішення про видачу або відмову у видачі
ліцензії. Які підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії
33. Функції органа ліцензування. особливості видачі ліцензії, строки дії. Особливості
діяльності філій ліцензіата, видача копії ліцензії.
34. Вимоги до бланку ліцензії. Які відомості зазначаються у ліцензії.
35. Що визначають, для кого є обов’язковими ліцензійні умови провадження
господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на
таксі
36. Надання яких послуг із перевезення не підлягає ліцензуванню.
37. Що таке ліцензійна картка, термін її дії, за яких умов вона оформляється, де
міститься під час перевезень.
38. Що встановлюють і для кого є обов’язковими правила обов'язкової сертифікації
послуг з ремонту та технічного обслуговування дорожніх транспортних засобів та їх
складових
39. Хто є Об'єктами обов'язкової сертифікації в за цими Правилами обов'язкової
сертифікації послуг з ремонту та технічного обслуговування дорожніх транспортних
засобів та їх складових
40. Чим має бути забезпечене підприємство-виробник для сертифікації власних послуг.
41. Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні в галузі
дорожніх транспортних засобів, їх складових частин та приладдя.
42. Для чого створені Національна Система Сертифікації (УкрСЕПРО) і Система
Декларування продукції.

Вимоги до оформлення контрольної роботи
Контрольна робота є індивідуальною роботою студента.
Контрольна робота виконується на стандартному папері формату А4 (210 х
297) у відповідності до діючих стандартів (ДСТУ 3.008-95) та ―Положення про
виконання курсових проектів та робіт у ВНТУ‖.
Текст роботи має бути викладений в лаконічному обгрунтувальному стилі.
Всі формули, що входять до пояснювальної записки, повинні мати наскрізну
нумерацію в межах розділу. Номер формули розташовують в крайньому правому
положенні рядка на рівні формули в круглих дужках. Умовні позначення в
формулах слід обовязково розшифровувати.
Ілюстрації (графіки, діаграми, схеми) до пояснювальної записки розміщуюnm
в тексті одразу ж після згадування. Ілюстрації повинні мати наскрізну нумерацію.
Текст роботи має бути розміщений з урахуванням таких вимог:
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- текст розміщують додержуючись таких розмірів полів: верхній, лівий і
нижній – не менше 20 мм, правий не менше 10 мм;
- абзац в тексті починають відступом, що дорівнює пяти ударам
друкарської машинки або 15-17 мм;
- текст роботи виконується акуратно креслярським шрифтом з висотою букв
і цифр не менше 2,5 мм. Цифри і букви необхідно писати чітко чорними
чорнилами, тушшю або пастою;
- друкарською машинкою текст друкується через 1,5 інтервали на стрічці
чорного кольору (напівжирний);
- при компютерному наборі текст друкується 12 або 14 шрифтом з
розрахунку 30-35 рядків тексту на сторінку;
- всі сторінки повинні мати наскрізну нумерацію. Сторінки роботи слід
нумерувати арабськими цифрами. Номер сторінки проставляють у правому
верхньому кутку сторінки без крапки в кінці;
- титульний лист та бланк завдання включають до загальної нумерації
сторінок. Номер сторінки на титульному листі не проставляють.
Приклад виконання контрольної роботи
План
1. Які документи необхідно мати при наданні послуг з перевезення пасажирів
автомобільним транспортом………………………………………………………..
2. Що зобов’язані ліцензіати, які виконують роботи з надання послуг з
перевезення: Особливості безперервного стажу керування та стажу для
самозайнятого автомобільного перевізника………………………………………
3. За яких умов заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, що
забороняється органу ліцензування………………………………………………..
Література……………………………………………………………………………….
1. Які документи необхідно мати при наданні послуг з перевезення пасажирів
автомобільним транспортом.
Соціально значимими послугами автомобільного транспорту громадського
користування є послуги з перевезення пасажирів автобусними маршрутами
громадського користування за тарифами, встановленими уповноваженими на це
органами, і на пільгових умовах відповідно до законодавства (Постанова КМУ №
176). Законодавчо встановлено, що збитки, яких зазнає пасажирський перевізник від
пільгових перевезень (наприклад, студентів, пенсіонерів та інших пільгових
категорій громадян) і від перевезень за регулярними збитковими тарифами
(наприклад, внутрішньоміських автобусних маршрутів) цілком компенсуються за
рахунок коштів відповідних бюджетів (порядок здійснення компенсацій буде
розглянуто пізніше).
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Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту
затверджені Кабінетом Міністрів України (Постанова № 176) і Наказом
Мінтрансзв'язку "Порядок і умови організації перевезень пасажирів і багажу
автомобільним транспортом" за № 21 (далі - наказ № 21).
При наданні послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом
необхідно мати такі документи
– для перевізника – ліцензію, ліцензійну картку, договір із замовником на
перевезення пасажирів, паспорт маршруту, документ, який засвідчує використання
автотранспорту на законних підставах;
– для водія автотранспортного засобу - посвідчення водія, реєстраційні
документи на транспортний засіб, дорожній лист, схему маршруту, розклад руху,
таблицю вартості проїзду, завірену керівником автотранспортного підприємства
(крім міських перевезень), дозвіл замовника на перевезення.
Згідно зі ст. 40 Закону № 2344, пасажирським перевізником може бути суб'єкт
підприємницької діяльності, який, відповідно до законодавства і на підставі
отриманої ліцензії, надає послуги за договором перевезення пасажирів лише
автомобільним транспортним засобом загального користування, якщо він його
використовує на законних підставах.
Під час перевезення пасажирів автобусами на замовлення і в разі туристських
перевезень потрібні такі документи:
– для перевізника – ліцензія, документ, який засвідчує використання автобуса
на законних підставах;
– для водія автобуса – посвідчення водія, реєстраційні документи на
транспортний засіб, дорожній лист.
Для перевезення пасажирів на таксі необхідно мати такі документи:
– для перевізника – ліцензію на право надання послуг із перевезення
пасажирів та їхнього багажу;
– для водія таксі – посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного
засобу, дорожній лист.
Під час організації перевезень пасажирів основні господарські відносини
складаються між перевізником та автостанцією (автовокзалом). Їх відносини
регулюються договорами. Основним завданням перевізника є надання
транспортного засобу для перевезення пасажирів. До завдань автостанції належать
складання розкладу руху автобусів, прийом-відправлення пасажирів і автобусів,
продаж квитків, диспетчеризація руху тощо. Таким чином, законодавством чітко
диференційовані функції автостанції, перевізника та організатора перевезень.
2. Що зобов’язані ліцензіати, які виконують роботи з надання послуг з
перевезення: Особливості безперервного стажу керування та стажу для
самозайнятого автомобільного перевізника
Ліцензіати,
зобов'язані:

які

виконують

роботи

з

надання послуг з перевезення,
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– надавати послуги з перевезення відповідно до Правил надання послуг
пасажирського автомобільного транспорту;
– використовувати
сертифіковані
та
дозволені
для використання
автотранспортні засоби;
– забезпечувати контроль технічного та санітарного стану автотранспортних
засобів, проведення медичного контролю стану здоров'я водіїв автотранспортних
засобів із відповідною відміткою у дорожніх листах, якщо їх наявність
передбачена законодавством України, а також їх належне ведення;
– забезпечувати проведення перевірки технічного та санітарного стану,
технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів за допомогою
осіб, відповідальних за технічний стан автотранспортних засобів (штатних
працівників або відповідно до договору з суб'єктами господарювання), які мають
відповідну кваліфікацію, вимоги до якої визначені у Довіднику кваліфікаційних
характеристик професій працівників;
– допускати до керування автотранспортними засобами водіїв, які мають
безперервний стаж керування автотранспортним засобом відповідної категорії.
До безперервного стажу керування автотранспортними засобами включається
робота водієм на автотранспортному засобі з максимально допустимою
перервою, що не перевищує одного місяця та підтверджено витягом із трудової
книжки або довідкою з місця роботи із зазначенням дати наказу про призначення
особи на посаду, дати, з якої така особа працює водієм, марки закріпленого
автотранспортного засобу і його номерного знака.
Для самозайнятого автомобільного перевізника
стаж
керування
автотранспортним
засобом
може
також
підтверджуватися наявністю
національного або міжнародного посвідчення водія на право керування
транспортними засобами.
– забезпечувати проведення з водіями інструктажів з безпеки дорожнього
руху (автомобільних перевезень) відповідно до Порядку проведення інструктажів
та стажування водіїв колісних транспортних засобів;
– забезпечувати проведення інструктажів з питань безпеки дорожнього руху
(автомобільних перевезень), охорони праці та пожежної безпеки за допомогою
осіб, відповідальних за безпеку руху (перевезень), охорону праці та (або) пожежну
безпеку (штатних працівників або відповідно до договору з суб'єктами
господарювання), які мають
необхідний рівень професійної кваліфікації (крім
автомобільних самозайнятих перевізників);
– організовувати роботу водіїв транспортних засобів, режими їх праці та
відпочинку відповідно до положення про робочий час і час відпочинку водіїв
автотранспортних засобів, встановленого Мінтрансзв'язку;
– забезпечувати безпеку дорожнього руху в частині запобігання скоєнню
дорожньо-транспортних пригод (далі - ДТП) шляхом координування та організації
роботи структурних підрозділів - служби дорожнього руху або осіб,
відповідальних за безпеку дорожнього руху (автомобільних перевезень);
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– забезпечувати водія автотранспортного засобу необхідними документами
для виконання робіт з надання послуг з перевезення та дотримання виконання
покладених на нього обов'язків, передбачених законодавством України;
– організовувати підвищення кваліфікації
керівників
і спеціалістів
автомобільного транспорту, діяльність яких пов'язана з наданням послуг з
перевезення, забезпечувати проходження особами,
відповідальними
за
технічний стан автотранспортних засобів, охорону праці та пожежну безпеку, а
також особами, відповідальними за проведення медичних оглядів водіїв, навчання
та (або) підвищення кваліфікації;
– забезпечувати водіїв санітарно-побутовими приміщеннями та обладнанням
(крім автомобільних самозайнятих перевізників);
– забезпечувати
оформлення
трудових
відносин
з персоналом
автомобільного транспорту відповідно до положень трудового законодавства
(крім автомобільних самозайнятих перевізників);
– забезпечувати зберігання автотранспортних
засобів відповідно до
положень статті 21 Закону України "Про автомобільний транспорт";
– вести облік ДТП, учасником яких став автотранспортний засіб ліцензіата;
– розробляти та здійснювати заходи, спрямовані на забезпечення безпеки
дорожнього руху, проводити з персоналом автомобільного транспорту та
водіями профілактичну роботу з дотримання вимог законодавства у сфері
забезпечення
безпеки дорожнього руху (крім автомобільних самозайнятих
перевізників);
– організовувати
проведення
періодичного
навчання водіїв методам
надання першої медичної допомоги потерпілим від ДТП.
– ліцензіати зобов'язані надавати послуги з перевезення з використанням
автотранспортних засобів, на які оформлено:
а) відповідний
реєстраційний
документ, а у разі відсутності в
автотранспортному засобі його власника, крім того, - свідоцтво про право спільної
власності на такий автотранспортний засіб або реєстраційний чи інший
засвідчений в установленому порядку документ, що підтверджує право
користування чи розпорядження таким автотранспортним засобом;
б) талон
про
проходження
державного
технічного огляду
автотранспортного засобу;
в) договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних автотранспортних засобів.
Ліцензіати зобов'язані допускати до роботи з надання послуг з перевезень
водіїв автотранспортних засобів,
які мають необхідний рівень професійної
кваліфікації, стаж роботи не менше одного року водієм автотранспортних
засобів і на яких оформлено:
а) медичну довідку щодо
придатності до керування автотранспортним
засобом установленого зразка;
б) страховий документ, що підтверджує особисте страхування водія від
нещасних випадків на транспорті;
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а) документальне підтвердження
проходження
водіями щозмінного
передрейсового та післярейсового медичних оглядів, а саме: відмітки медичного
працівника в журналі щозмінного передрейсового та післярейсового медичних
оглядів водіїв і в дорожньому листі, якщо їх наявність для даного виду
автомобільних перевезень передбачено законодавством України.
Водії автотранспортних засобів, які протягом 12 і більше місяців до
зарахування на відповідну роботу не працювали водіями або наймаються на роботу
водіями вперше, допускаються до керування автотранспортними засобами після
проходження
стажування
з практичного
керування на відповідному
автотранспортному засобі не менше 30 годин, а водії, які переводяться на нові для
них марки або моделі автотранспортних засобів, повинні пройти стажування не
менше 8 годин відповідно до вимог Порядку проведення інструктажів та
стажування водіїв колісних транспортних засобів.
3. За яких умов заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, що
забороняється органу ліцензування.
Органу ліцензування забороняється вимагати від суб'єктів господарювання
інші документи, не вказані у цьому Законі, крім документів, передбачених частиною
п'ятою цієї статті.
Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за
описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів
органом ліцензування та підписом відповідальної особи.
Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо:
- заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;
- документи оформленні з порушенням вимог цієї статті.
Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду заявник повідомляється
в письмовій формі із зазначенням підстав залишення заяви про видачу ліцензії без
розгляду у строки, передбачені для видачі ліцензії.
Після усунення причин, що були підставою для винесення рішення про
залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду, заявник може повторно подати
заяву про видачу ліцензії, яка розглядається в порядку, встановленому цим Законом.
Література
1. Закон України „Про автомобільний транспорт‖ від 05.04.2001 р. № 2344-ІІІ.
2. Бондаренко В.А. Ліцензування та сертифікація на автомобільному транспорті / В.
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