Що треба знати про нові правила отримання водійських прав в Україні?

З 19 жовтня 2019 року набрала чинності
постанова КМУ від 03.04.2019 р. № 320 «Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України». Зміни стосуються, передусім,
майбутніх водіїв та автошкіл. Передбачені постановою заходи забезпечують
зменшення адміністративного тиску у сфері підготовки водіїв транспортних
засобів, спрощують процедуру акредитації закладів, удосконалюють
процедуру отримання та обміну посвідчення водія.
Основні нововведення, які стосуються процедури підготовки водіїв:
 допускається індивідуальний порядок підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації водіїв;
 практичний іспит складається в територіальному центрі МВС, в якому
успішно складено теоретичний іспит;
 термін дії свідоцтва про закінчення автошколи скорочено з 10-ти до 2-х
років;
 можливість застосування фото- та відеофіксації під час складання
іспитів;
 свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки й
підвищення кваліфікації водіїв в паперовому вигляді випускникам
автошкіл не видається, натомість воно в електронному вигляді
вноситься закладом до Єдиного державного реєстру МВС.
Новий алгоритм дій при отриманні посвідчення водія:
 знайти автошколу (знайти та обрати акредитований навчальний
заклад);
 пройти навчання в автошколі з групою або за індивідуальним графіком.
Для подачі документів візьміть з собою паспорт, ідентифікаційний код,
медичну довідку (форма 083/о), одну кольорову фотографію 3,5х4,5
см.;
 скласти іспити в автошколі (скласти внутрішні іспити в автошколі та
отримати свідоцтво про закінчення навчального закладу). Свідоцтво
про закінчення курсів в автошколі більше не видаватимуть у
паперовому вигляді. Замість цього передбачені електронні свідоцтва,
які відразу потраплятимуть в Єдиний держреєстр МВС. Викладачі й
інструктори з водіння також зобов'язані вносити в спеціальний

електронний журнал інформацію про час проведення занять і
транспортний засіб, який вони використовують.;
 звернутись до сервісного центру МВС (обери зручний для себе центр).
Не забудь з собою взяти свідоцтво про закінчення автошколи, паспорт,
копію ідентифікаційного коду, медичну довідку (форма 083/о);
 скласти іспит в сервісному центрі МВС (іспит на отримання
посвідчення водія складається з двох частин: теоретичної та
практичної. Мова іспиту на вибір: українська та англійська);
 отримати посвідчення водія (вперше посвідчення водія видається на 2
роки).
Крім цього, в процедурі взаємодії територіальних органів з надання
сервісних послуг МВС із закладами з підготовки водіїв запроваджено
електронний обмін інформацією: викладачі та інструктори з водіння будуть
зобов’язані вносити у спеціальний електронний журнал інформацію про
деталі проведення теоретичних та практичних занять.
Процедура отримання посвідчення водія також зазнає змін, основні з
яких наступні:
 отримати або обміняти посвідчення водія тепер неможливо без
відмітки про місце реєстрації в документі, що посвідчує особу;
 в особливих відмітках посвідчення водія зазначатиметься група
крові власника посвідчення.
Також змінилася процедура акредитації автошкіл. Ця функція
перейшла від Головного сервісного центру МВС до регіональних сервісних
центрів МВС.
Для отримання більш детальної консультації з даного питання,
мешканці міста Кропивницького мають змогу звернутися до
Кропивницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги, який знаходиться за адресою: м. Кропивницький,
вул. Архітектора Паученка, 64/53. Тел.: 095 876 62 33, (0522) 32-08-24.
Для цілодобового доступу громадян до безоплатної вторинної правової
допомоги діє єдиний контакт-центр за номером 0-800-213-103, дзвінки
безкоштовні зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України.

