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ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
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Про підвищення рівня безпеки
дорожнього руху та якості послуг
при перевезенні пасажирів
автомобільним транспортом
у Запорізькому районі

Керуючись статтями 16, 28, пунктом 9 статті 39 Закону України
«Про місцеві державні адміністрації». Законами
аїни «Про
автомобільний транспорт» та «Про дорожній рух», на виконання
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 15.12.2017 №
698 «Про підвищення рівня безпеки дорожнього руху та якості послуг при
перевезенні пасажирів автомобільним транспортом у Запорізькій області»,
з метою підвищення рівня якості послуг при перевезенні пасажирів, рівня
безпеки дорожнього руху при експлуатації автомобільного транспорту:
1. Створити робочу групу з питань проведення моніторингу стану
обслуговування приміських
автобусних
маршрутів
загального
користування, які проходять по території Запорізького району (далі робоча група).
^
2. Затвердити склад робочої групи, що додається.
3. Забезпечити проведення робочою групою моніторингу стану
обслуговування приміських
автобусних
маршрутів
загального
користування, які проходять по території Запорізького району.
4. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації
забезпечити своєчасне укладання договорів з автоперевізниками на
перевезення громадян пільгових категорій.
5. Відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального
господарства райдержадміністрації:
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1) забезпечити прийом та оперативний розгляд звернень населення
щодо якості перевезень;
2) посилити контроль за здійсненням пільгових перевезень
відповідних категорій громадян відповідно до вимог чинного
законодавства
та
проведенням
своєчасних
розрахунків
з
автоперевізниками за виконані обсяги пільгових перевезень;
3) інформувати голову райдержадміністрації про виконані заходи
щопівроку до 05 числа місяця, що настає за звітнім періодом.
6. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови
районної державної адміністрації від 06.01.2016 № 11 «Про підвищення
рівня безпеки дорожнього руху та якості послуг при перевезенні пасажирів
автомобільним транспортом у Запорізькому районі.
7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого
заступника голови райдержадміністрації Чудеснову С.І.

Перший заступник|^і^изг^^^зс£^.Щ
Запорізької райдер|с|дмШ ^^Ц||^

С.І. Чудеснова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
районної державної
адміністрації

Склад
робочої групи з питань проведення моніторингу стану обслуговування
приміських автобусних маршрутів загального користування, які проходять
по території Запорізького району
Чудеснова
Світлана Іванівна

перший заступник голови
райдержадміністрації, голова
районної робочої групи

Неумивака
Анна Олександрівна

начальник відділу
містобудування,
архітектури та житловокомунального господарства
райдержадміністрації, секретар
районної робочої групи
Члени районної робочої групи:

Баранник
Максим Олександрович

начальник відділу економічного
розвитку і торгівлі
райдержадміністрації

Г оловань
Вікторія Сергіївна

головний спеціаліст відділу
містобудування, архітектури та
житлово-комунального
господарства
райдержадміністрації

Круподера
Тетяна Володимирівна

начальник управління
соціального захисту населення
райдержадміністраці..

Коробов
Максим Анатолійович

начальник сектору реагування
патрульної поліції №1
Запорізького РВП Дніпровського
відділення поліції ГУНП
Запорізькій області(за згодою)
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Тютюма
Віктор Олександрович

начальник управління
агропромислового розвитку
райдержадміністрації

Керівник ап і^^ д ^ '^ ,7'\С 'Г
В.О. Макущенко
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