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ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА МІСЬКОМУ  
ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ  
ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ  
 

Розглядаються особливості охорони праці працівників міського електричного 
транспорту та питання щодо укладання трудового договору з цією категорією працівни-
ків. 
 

Актуальність даної роботи обумовлена чисельними прогалинами і 
суперечливістю у нормах  чинного законодавства України та недоста-
тністю досліджень з питань охорони праці та укладання трудових до-
говорів з працівниками міського електричного транспорту.  Існуючі 
розробки з даного напрямку [3, 4, 6] не дають повної відповіді на на-
явну проблему, оскільки  умови сьогодення все частіше вимагають 
втручання  в ці питання. У зв’язку з цим ціллю роботи  є розробка нау-
ково обґрунтованих рекомендацій щодо охорони праці та укладання 
трудового договору з працівниками міського електричного транспор-
ту. 

Згідно із ст.21 КЗпП,   трудовим договором вважається угода  між   
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працівником і власником підприємства, установи, організації або   
уповноваженим органом чи фізичною  особою,  за  якою  працівник  
зобов'язується  виконувати  роботу, визначену цією угодою,  з дотри-
манням внутрішнього  трудового  розпорядку,  а  власник   підприємс-
тва, установи, організації  або  уповноважений  ним  орган  чи  фізична 
особа зобов'язується виплачувати працівникові  заробітну  плату  і за-
безпечувати  умови  праці,  необхідні  для   виконання   роботи, перед-
бачені законодавством  про  працю,  колективним  договором  і угодою 
сторін [1, ст.375]. 

Розглянемо особливості укладання трудового договору з праців-
никами електричного транспорту, а саме з тими, хто безпосередньо 
працює на рухомому складі електричного транспорту, тобто з водіями. 

При укладанні трудового договору роботодавець повинен вимага-
ти від такої особи, яка влаштовується на роботу, не лише «стандарт-
ний» набір документів (паспорт, трудову книжку, ідентифікаційний 
код, страхове свідоцтво), а й посвідчення водія і медичну довідку про 
стан здоров’я. На видачу цих документів слід звертати особливу увагу, 
оскільки цим людям буде ввірено життя і здоров’я  пасажирів та інших 
учасників дорожнього руху.  

Згідно із ст.15 Закону України  «Про дорожній рух», отримати  
право на керування (стати водієм) трамвая і тролейбуса може кожний 
громадянин, який не має медичних протипоказань та який  досяг ві-
сімнадцятирічного віку [2, ст.338].  Поряд з тим аналогічне право, але 
на керування автобусами, можна отримати з дев’ятнадцятирічного ві-
ку.  Зовсім не зрозуміло, чому вік для керування електричним транс-
портом нижче за вік для керування автобусами?  Адже під час дорож-
нього руху відповідальність за  життя та здоров’я  пасажирів  лежить 
саме на водії будь-якого транспортного засобу. 

З метою  захисту  життя  та  здоров'я  громадян,  створення безпе-
чних  і  комфортних  умов  для  учасників  руху, в той час коли кіль-
кість транспорту на дорогах постійно збільшується,  вважаємо необ-
хідним дозволяти керувати електричним транспортом з досягненням 
дев’ятнадцятирічного віку.  

Стосовно видачі медичної довідки про стан здоров’я майбутнього 
водія наказом Міністерства охорони здоров’я України затверджено 
Перелік  захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до 
керування відповідними транспортними засобами.  І тут піддаються 
сумніву деякі положення, а саме:  у Переліку захворювань і вад, при 
яких особа не може бути допущена до керування  транспортними засо-
бами, які призначені для перевезення пасажирів і мають більше восьми 
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сидячих місць (мікроавтобуси, автобуси) непридатною визнається осо-
ба, яка страждає гіпертонічною хворобою ІІ і ІІІ ступеня. 

А в цьому ж Переліку непридатними для керування трамваями та 
тролейбусами є лише особи, страждаючі на гіпертонічну хворобу ІІІ 
ступеня [3]. 

Невже така серйозна хвороба не завадить довіряти здоров’я і жит-
тя пасажирів електричного транспорту хворому водієві?   

Медичні огляди, які повинні проводитися обов’язково та періоди-
чно для вже працюючих водіїв, треба також відслідковувати. І у випа-
дках, якщо водій ухиляється від проходження медичного  огляду, його 
в обов’язковому порядку потрібно відсторонити від роботи. А якщо 
медкомісією водій буде визнаний нездатним керувати транспортними 
засобами, то посвідчення водія у нього вилучається  працівниками  
міліції в порядку і строки,  передбачені  чинними  нормативними акта-
ми [4]. 

Посадові особи Державтоінспекції, закладів охорони  здоров'я, 
автотранспортних  підприємств  та  організацій повинні приділяти 
цьому велику увагу. 

В свою чергу, мають місце також і певні особливості організації 
праці  та контролю за роботою водіїв з боку роботодавця. Так, з метою 
організації безпечної праці та роботи водіїв трамвая і тролейбуса робо-
тодавець зобов’язаний створювати належні  умови  праці  та  відпочи-
нку  персоналу, забезпечувати контроль за роботою і станом здоров'я 
водіїв [5]. 

Одним з важливих аспектів укладання трудового договору з воді-
ями електричного транспорту є особливості встановлення  робочого 
часу та часу відпочинку. 

Згідно з «Положенням про робочий час і час відпочинку водіїв 
трамвая і тролейбуса», затвердженого наказом Державного комітету 
України з питань житлово-комунального господарства від 06.12.2004р. 
№217, до складу робочого часу водія включається час: а) керування 
транспортним засобом на маршруті; б) стоянки транспортного засобу в 
місцях посадки та висадки пасажирів; в) простою не з вини водія; г) на 
виконання робіт з огляду рухомого складу перед виїздом на маршрут 
та після повернення з нього; д) проведення медичних оглядів водія на 
маршрут та після повернення; е) зупинок, що передбачені графіком 
руху, для короткочасного відпочинку від керування транспортним за-
собом, а також його огляду на маршруті та кінцевих станціях; ж) про-
ведення робіт з усунення технічних несправностей, що виникли на 
маршруті; з) перебування водія в резерві; і) проведення інструктажів 
та навчання з питань охорони праці та безпеки руху [6].  
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Особливостями робочого часу водіїв міського електротранспорту 
є і спеціальний режим робочого часу, а саме роздроблений робочий 
день.  Такий режим роботи передбачає поділ робочого дня на частини, 
між якими є перерва тривалістю більше двох годин, або є дві та більше 
перерв, включаючи й перерву на обід.  За роботу в таких умовах вста-
новлюється  доплата до заробітної плати.  

Водіям запроваджується  підсумований  облік часу, який регулю-
ється графіками роботи. У цих графіках визначаються кількість робо-
чих днів та кількість вихідних та додаткових днів для відпочинку. 

Правове регулювання робочого часу має на меті  як забезпечити 
виконання працівником необхідної міри праці, так і забезпечити охо-
рону праці й право працівника на відпочинок. 

Відповідно до вищезгаданої інструкції  водії мають наступні види 
часу відпочинку: а) перерви упродовж робочої зміни для відпочинку та 
харчування; б) щоденний (міжзмінний) відпочинок; в) щотижневий 
відпочинок; г) щорічну основну та додаткові відпустки; д) відпочинок 
в інших випадках, передбачених законодавством. 

Державний нагляд  і контроль за додержанням  законодавства про 
працю, зокрема з питань про робочий час і час відпочинку, здійсню-
ється Державним департаментом нагляду за додержанням законодав-
ства про працю та його територіальними органами. 

Таким чином, у результаті викладених досліджень встановлено, 
що від правильного розподілу робочого часу і часу відпочинку водіїв 
залежить і безпека дорожнього руху, і життя та здоров’я пасажирів 
міського електричного транспорту.  

Перспективним напрямком дослідження є подальше формування 
факторного простору з метою реалізації відповідних моделей для       
прийняття конкретних рішень, виходячи з дії внутрішніх і зовнішніх 
чинників.  
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