
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

від  _22.08.2019 _№_314___ 
        м. Покровськ 

 

Про утворення координаційної 

ради по транспорту та безпеці дорожнього  

руху м. Покровська 

 

З метою підвищення рівня безпеки дорожнього руху, зменшення кількості дорожньо-

транспортних пригод та мінімізації їх наслідків, на виконання постанови Кабінету Міністрів 

України від 25 квітня 2018 року № 435 «Про затвердження Державної програми підвищення 

рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року» (із змінами), відповідно до 

статей 3,5 Закону України «Про дорожній рух», враховуючи постанову Кабінету Міністрів 

України від 28 лютого 2018 року № 153 «Про утворення Координаційної ради з безпеки 

дорожнього руху», керуючись розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника 

обласної військово-цивільної адміністрації  від 11 квітня 2019 року №396/5-19 «Про 

затвердження Положення про обласну координаційну раду з питань безпеки дорожнього 

руху», зареєстрованим в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області 

26 квітня 2019 року за № 141/2860, статтями 40, 59, 73 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

 

ВИРІШИВ: 

1. Утворити координаційну раду по транспорту та безпеці дорожнього руху  

м. Покровська та затвердити її персональний склад (додаток 1). 

2. Затвердити Положення про координаційну раду по транспорту та безпеці 

дорожнього руху м. Покровська (додаток 2). 

3. Координаційній раді по транспорту та безпеці дорожнього руху м. Покровська  

(Кірієнко) здійснювати контроль на підставі направлення на здійснення перевірки за 

виконанням перевізниками вимог чинного законодавства та умов укладених угод на 

перевезення (додаток 1 до положення про координаційну раду з питань безпеки дорожнього 

руху м. Покровська).  

4. Результати контролю оформлювати актом про здійснення перевірки (додаток 2 до 

положення про координаційну раду з питань безпеки дорожнього руху м. Покровська).  

5. Рішення виконкому міської ради від 17.08.2017 № 237 «Про затвердження 

Положення про комісію по транспорту та безпеці дорожнього руху для здійснення контролю 

за виконанням перевізниками умов угод на перевезення пасажирів автомобільним 

транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування на території в 

м.Покровськ та затвердження її складу»  визнати таким, що втратило чинність.      

6. Координацію за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу 

транспорту  - Остапчук Ю.С., контроль за виконанням цього рішення покласти на 

заступника міського голови Кірієнко В.О.  

 

Міський голова                                                                                                  Р. Требушкін 



                                                                                        Додаток 2   

                                                                              до рішення виконавчого комітету                                                                                                              

                                                                                        міської ради  

                                                                                        від  _22.08.2019 _№_314___ 
 

  
  

Положення 

про координаційну раду по транспорту та безпеці дорожнього руху м. Покровська 

 

Це положення  визначає порядок здійснення контролю Організатором перевезень за 

роботою автомобільних Перевізників, що здійснюють перевезення пасажирів на автобусних 

маршрутах загального користування на території м. Покровськ  (далі — Положення).  

  

1. Координаційна рада по транспорту та безпеці дорожнього руху м. Покровська 

(далі – Координаційна рада) здійснює контроль за дотриманням Перевізниками умов угод на 

перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах 

загального користування на території Покровської міської ради, що виконуються у 

звичайному режимі руху та режимі маршрутного таксі (далі – Договір на перевезення 

пасажирів автомобільним транспортом на маршрутах загального користування в 

м.Покровськ Донецької області), виконанням вимог чинного законодавства, рішень 

Покровської міської ради та  виконавчого комітету.   

2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами 

України «Про автомобільний транспорт», «Про дорожній рух», Постановами КМУ від 

01.12.2008 №1081 «Про затвердження порядку проведення конкурсу з перевезення 

пасажирів автомобільним транспортом»  від 18.02.1997 року №176 «Про затвердження 

Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» (зі змінами та 

доповненнями), рішеннями Покровської міської ради, рішеннями виконавчого комітету 

Покровської міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.  

3. Перевірки рухомого складу перевізників здійснюються в межах і на підставі 

Договорів на перевезення, укладених  між виконавчим комітетом Покровської  міської ради 

– Організатором перевезення та Перевізниками.   

4. При проведенні перевірок комісії забороняється втручання у фінансово-

господарську діяльність Перевізників.  

5. Організація перевірок:  

Перевірки можуть бути плановими та позаплановими.   

Планові перевірки узгоджуються з Перевізниками і проводяться відповідно графіку  

перевірок, затвердженого заступником міського голови.  

Позапланові перевірки здійснюються без погодження з Перевізниками.  

Перевірки можуть відбуватися за місцезнаходженням Перевізника або безпосередньо 

в транспортних засобах, які використовуються ним для здійснення перевезень пасажирів на 

закріплених за Перевізником маршрутах, стоянках та місцях відстою початкових та кінцевих 

зупинках, без порушення графіків руху, а також під час руху транспортних засобів не 

відвертаючи уваги водія.  

Термін здійснення планових перевірок не може перевищувати  5 днів.  

Представник Організатора перевезень не менш ніж за 10 робочих днів до початку 

проведення планової перевірки повідомляє Перевізника письмово (поштою або під 

особистий підпис) про час та місце здійснення перевірки.  

Підставою проведення позапланової перевірки виконання Перевізниками умов Угоди 

на перевезення є:  



- звернення підприємств, організацій, установ та громадських організацій, скарги 

громадян щодо незадовільної роботи автомобільного транспорту на території Покровської 

міської ради, порушення законодавства про автомобільний транспорт, Ліцензійних умов, 

рішень Покровської міської ради та виконавчого комітету, порушення умов Договору на 

перевезення пасажирів на території Покровської  міської ради;  

- повторна перевірка усунення Перевізником виявлених координаційною радою 

порушень умов Угоди;  

- доручення міського голови та його заступника прийняті на підставі звернень про 

порушення умов Договору  на перевезення.  

Про проведення позапланової перевірки Перевізник завчасно не попереджається.   

До роботи координаційної ради, у разі потреби, залучаються представники 

громадських організацій м. Покровськ, фахівці дорожнього нагляду Покровського відділу 

поліції ГУНП в Донецькій області, фахівці управління Укртрансбезпеки у Донецькій області 

та представники ЗМІ для висвітлення результатів роботи координаційної ради (за згодою).  

Організація перевірки здійснюється за направленням міського голови або заступника 

міського голови (далі Направлення)  та пред’явленням службового посвідчення Покровської  

міської ради   

7. Права, обов’язки та відповідальність учасників проведення перевірки:  

Координаційна рада має право:  

- безперешкодного доступу до транспортних засобів перевізників з метою їх 

обстеження і перевірки та з’ясування питань, що безпосередньо пов’язані з метою 

перевірки;  

- на ознайомлення з необхідними для проведення перевірки документами;  

- отримувати копії (ксерокопії) необхідних документів;  

- отримувати від Перевізника письмові пояснення з питань, що виникають під час 

перевірки;  

- перевіряти транспортні засоби Перевізників в межах і на підставі Договору на 

перевезення, укладеного між Організатором перевезень та Перевізником;  

- залучати до роботи, на будь-якій стадії проведення перевірки,  представників  

громадських організацій м. Покровськ, фахівці дорожнього нагляду Покровського відділу 

поліції ГУНП в Донецькій області, фахівців управління Укртрансбезпеки у Донецькій 

області та представники ЗМІ для висвітлення результатів роботи Координаційної ради (за 

згодою по території яких проходять автобусні маршрути та представників ЗМІ;  

- під час проведення позапланової перевірки виявляти та фіксувати інші порушення 

щодо дотримання Перевізником та водієм транспортного засобу законодавства по 

організації обслуговування населення в сфері перевезень;  

- на проведення повторної перевірки щодо усунення порушень умов Договору  на 

перевезення.   

Члени Координаційної ради зобов’язані:  

- керуватися під час проведення перевірок нормами чинного законодавства;   

- діяти лише в межах і у спосіб визначені законодавством;  

- в матеріалах та актах перевірок об’єктивно відображати факти щодо виконання 

Перевізником умов Угоди на перевезення.  

Члени Координаційної ради несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. 

Залучені до участі в проведенні перевірки особи зобов’язані діяти на підставі та у межах 

повноважень, визначених чинним законодавством.   

8. Порядок проведення перевірки  

При здійсненні перевірки Перевізника Координаційною радою перевіряється:  

- виконання умов Договору на перевезення щодо відповідності використання на 

маршруті транспортних засобів, що відповідають умовам конкурсу та задекларовані на 



конкурс, їх кількості, дотримання затверджених Організатором паспортів маршрутів, схем 

та графіків руху, встановлених тарифів, забезпечення перевезення пільгових категорій 

пасажирів;  

- наявність в салонах транспортних засобів кутків споживача з переліком пільгових 

категорій пасажирів та інформації про встановлені тарифи на перевезення пасажирів по 

маршруту;  

- виконання Перевізниками вимог Правил надання послуг пасажирського 

автомобільного транспорту, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 

18.02.97 № 176 із змінами та доповненнями.  

Перевірка проводиться координаційною радою у складі не меншій 3-х осіб, яких 

визначає керівник комісії з записом в направленні на перевірку.  

9. Права та обов’язки Перевізника під час проведення перевірки:  

Перевізник під час проведення перевірки має право:  

- надавати усні та письмові пояснення з питань, що виникають під час проведення 

перевірки;  

- оскаржити дії Координаційної ради у відповідності до чинного законодавства; - 

ознайомитися з матеріалами перевірки.  

Перевізник зобов’язаний:  

- узгодити проведення планових перевірок, шляхом подання письмового 

підтвердження;  

- сприяти роботі членів комісії;  

- забезпечити умови для проведення перевірки;  

- документально підтверджувати виконання ними умов Угоди на перевезення, 

укладеного між Організатором перевезень та Перевізником;  

- надавати інформацію щодо усунення порушень виявлених перевіркою.  

10. Порядок оформлення результатів перевірки:  

За результатами перевірки, комісія складає Акт про здійснення перевірки на 

автобусному маршруті в трьох примірниках (далі Акт) (додаток 3 до рішення) .    

Примірники Акту підписуються особами, які були задіяні для проведення перевірки.  

Один примірник Акту надається Перевізнику або його представнику, два – 

зберігається у виконавчому комітеті Покровської міської  ради.  

У разі створення перешкод з боку Перевізника щодо проведення перевірки або 

недопущення Перевізником членів комісії до проведення перевірки цей факт відображається 

в Акті перевірки.   

Перевізник або представник перевізника письмово підтверджує про ознайомлення з 

Актом перевірки та отримання одного примірника, ставить свій підпис, дату та печатку (у 

разі наявності).  

У разі відмови представника Перевізника від підписання Акту перевірки, комісія 

робить відповідний запис в Акті перевірки.  

Комісія не пізніше 3-х робочих днів з дати складання Акту перевірки надсилає 

Перевізнику листа про усунення порушень умов Договору  на перевезення пасажирів 

автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування, укладеного 

між Організатором перевезень та Перевізником та розглядає  результати перевірки на 

засіданні міської комісії по контролю за роботою пасажирського автомобільного 

транспорту.  

Перевізник зобов’язаний протягом встановленого у листі про усунення порушень 

умов Договору на перевезення строку проінформувати виконавчий комітет Покровської 

міської ради про повне або часткове усунення виявлених порушень або заперечення по 

виявлених фактах.  

У випадку відсутності реагування Перевізника, або повторних порушень виконавчий 

комітет - Організатор перевезення пасажирів на території міської ради повідомляє органи 

державного контролю на автомобільному транспорті: Головне управління Національної 



поліції в Донецькій області, управління захисту економіки Департамент захисту економіки 

Національної поліції в Донецькій області, Покровську об’єднану державну податкову 

інспекцію Головного управління ДФС у Донецькій області, Красноармійську міжміську 

прокуратуру Про виявлені порушення, які є підставою для позбавлення Перевізника ліцензії, 

виконавчий комітет Покровської  міської ради інформує органи ліцензування.   

У разі невиконання Перевізником вимог про усунення порушень, виконавчий комітет 

Покровської міської ради має право на дострокове розірвання Договору на перевезення 

пасажирів автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального 

користування.   

  

  

 

 

  

Керуючий справами виконкому ради                                                                              А. Жук                   

  

  

 

 

 

 

Положення про Координаційну раду з питань безпеки дорожнього руху м. Покровська 

розроблено відділом транспорту  

  

  

 

 

 

Начальник відділу транспорту                                                                               Ю. Остапчук 

                          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                              Додаток 1 до положення про утворення                                              

                                                                        координаційної ради по транспорту 

                                                                                   та безпеці дорожнього руху м. Покровська 

 

            
УКРАЇНА 

    ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

   ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

пл. Шибанкова, 11, м. Покровськ, 85300, тел. (0623) 52-19-90 

E-mail: krs.v@dn.gov.ua   Веб сайт: www.pokrovsk-rada.gov.ua 

 

  

 „___” ___________201___рік            м. Покровськ  

   

 

Направлення  

на здійснення перевірки за виконанням перевізниками вимог чинного законодавства  та умов 

угод на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міських автобусних          

маршрутах загального користування на території  Покровської  міської ради  

  

Комісія у складі:  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________________________

_  

________________________________________________________________________________ 

на виконання рішення виконавчого комітету Покровської  міської ради від року №_______ 

«Про здійснення контролю за виконанням Договору  на перевезення пасажирів 

автомобільним транспортом на маршрутах загального користування» із залученням  

представника __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

направляється для проведення перевірки виконання Перевізниками  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

умов угоди на перевезення  пасажирів на автобусних маршрутах загального користування 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

Міський голова                   

_______________________________________________________________________________ 

 

Заступник міського голови          

                                                                                    



 

                                                                                  Додаток 2 до положення про утворення                                              

                                                                            координаційної ради по транспорту 

  та безпеці дорожнього руху м. Покровська  

 

  

«______»_________ _______р.                                                           час ____год.______хв.   

   м. Покровськ   

  

  

АКТ  №_____ про здійснення перевірки   
  

Комісія у складі:  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

на виконання рішення  виконавчого комітету міської ради 

від_____№______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_ із залученням  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

в присутності  

_______________________________________________________________________________

_  

_______________________________________________________________________________

_ провела  перевірку  дотримання  перевізником  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________на маршруті    

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__ умов договорів про організацію перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування та встановила  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

  

Підпис членів комісії  

________________________      

_________________________  

_________________________   

_________________________   

  

Заступник міського голови _________________________________________ 

 



                                                                                             Додаток 1  

                                                                                             до рішення виконавчого комітету 

                                                                                             міської ради 

                                                                                            від  _22.08.2019 _№_314___ 
 

 

Склад координаційної ради 

по транспорту та безпеці дорожнього руху м. Покровська 

 

Кірієнко                                                    заступник міського голови, голова комісії 

Вячеслав Олександрович 

 

Саркісян                                                   керівник комунальної-лікувальної профілактичної                                  

Ніна Вікторівна                                       установи «Міський наркологічний диспансер 

                                                                  м. Покровськ», голова постійної комісії з питань                         

                                                                  охорони здоров’я, соціального захисту населення, 

                                                                  надання послуг населенню, заступник голови комісії 

 

Остапчук                                                  начальник відділу транспорту міської ради,  

Юлія Сергіївна                                        заступник голови комісії 

 

Сліпченко                                                спеціаліст 1-ої категорії відділу транспорту 

Олександр Леонідович                           міської ради, секретар комісії 

                             

  

Члени комісії: 

 

Буданцев                                                  член громадської ради при виконавчому комітеті  

Сергій Павлович                                     міської ради 

                                                                   

Квітка                                                       всеукраїнське жіноче товариство імені Олени Теліги 

Ольга Іванівна                                         членкиня центрального проводу, 

                                                                  громадський діяч (за згодою) 

 

Котляров  начальник відділу надання адміністративних послуг  

Леонід Павлович                                     управління Укртрансбезпеки в Донецькій області  

                                                                  (за згодою)  

 

Коваленко                                                старший інспектор відділення безпеки дорожнього         

Геннадій Андрійович                             руху Батальйону патрульної поліції в містах               

                                                                  Краматорськ та Слов’янськ Управління патрульної                           

                                                                  поліції в Донецькій області Департаменту патрульної   

                                                                  поліції Національної поліції України (за згодою) 

 

Крижко                                                     член громадської ради при виконавчому комітеті   

Сергій Миколаєвич                                 міської ради 

                                                                     

Моденко                                                   начальник комунальної установи «Покровський  

Алла Юріївна                                           комунальний комітет самоорганізації населення» 

 

Петлюченко                                             керівник громадського формування з охорони  



Сергій Павлович                                     громадського порядку «За порядок» 

Павліщева заступник начальника житлово-комунального відділу  

Тетяна Олександрівна                            міської ради 

                                                                   

Скоров                                                      старший інспектор дорожнього нагляду Покровського  

Олександр Іванович                                відділу поліції ГУНП в Донецькій області (за згодою)                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                               

Смаль                                                        начальник юридичного відділу міської ради                                                    

Олег Павлович     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому ради                                                                              А. Жук 


