
 
   

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови обласної державної адміністрації 

 
 

15.03.2019                  м. Запоріжжя                                  № 127 
 
Про впорядкування перевезень 
пасажирів автомобільним 
транспортом у Запорізькій області 
 

 
Керуючись статтями 6, 13, 16, 28, 39 Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації», Законами України «Про автомобільний транспорт», 
«Про дорожній рух», Планом заходів щодо боротьби з нелегальними 
перевезеннями, затвердженим Міністром інфраструктури України 20.12.2018, з 
метою забезпечення дотримання транспортного законодавства на території 
Запорізької області, підвищення рівня якості та безпеки пасажирських 
перевезень автомобільним транспортом, 
ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 
 

1. Створити обласну робочу групу з питань функціонування ринку 
пасажирських автомобільних перевезень у Запорізькій області (далі – робоча 
група). 

 
2. Затвердити склад робочої групи, що додається. 
 
3. Голів Бердянської, Веселівської, Приазовської, Токмацької, 

Якимівської райдержадміністрацій: 
1) утворити робочі групи з питань боротьби з нелегальними 

пасажирськими перевезеннями автомобільним транспортом із залученням 
відповідних контролюючих органів; 

2) організовувати перевірки утвореними робочими групами роботи 
пасажирських автоперевізників на підпорядкованих територіях, у тому числі на 
внутрішньообласних та на міжобласних автобусних маршрутах, з метою 
виявлення та припинення нелегальних пасажирських перевезень; 

3) інформувати Департамент промисловості та розвитку інфраструктури 
облдержадміністрації про проведену роботу та результати вжитих заходів для 
припинення нелегальних пасажирських перевезень автомобільним транспортом 
на підпорядкованій території щокварталу, до 10 числа місяця, що настає за 
звітним періодом; 
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4) надавати Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури 
облдержадміністрації щомісяця, до 10 числа місяця, що настає за звітним 
періодом, наявну інформацію про автоперевізників, які здійснюють 
автомобільні пасажирські перевезення у Запорізькій області без документів, 
передбачених чинним законодавством (в тому числі, які здійснюють регулярні 
пасажирські перевезення під виглядом нерегулярних), їх транспортні засоби, 
місця відстою, відправлення та напрямки руху автобусів (маршрути). 

 
4. Рекомендувати головам виконавчих комітетів Запорізької, Бердянської, 

Енергодарської, Мелітопольської, Токмацької міських рад здійснювати заходи, 
передбачені пунктом 3 цього розпорядження. 

 
5. Рекомендувати Управлінню Укртрансбезпеки у Запорізькій області, 

ПрАТ «Запоріжавтотранс» надавати Департаменту промисловості та розвитку 
інфраструктури облдержадміністрації щомісяця, до 10 числа місяця, що настає 
за звітним періодом, наявну інформацію про автоперевізників, які здійснюють 
автомобільні пасажирські перевезення у Запорізькій області без документів, 
передбачених чинним законодавством (у тому числі, які здійснюють регулярні 
пасажирські перевезення під виглядом нерегулярних), їх транспортні засоби, 
місця відстою, відправлення та напрямки руху автобусів (маршрути). 

 
6. Рекомендувати Управлінню Укртрансбезпеки у Запорізькій області, 

Управлінню патрульної поліції в Запорізькій області Департаменту патрульної 
поліції Національної поліції України, Управлінню захисту економіки в 
Запорізькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції 
України, Головному управлінню ДФС у Запорізькій області, Головному 
управлінню Держпраці у Запорізькій області, Запорізькому обласному 
територіальному відділенню Антимонопольного комітету України: 

1) відповідно до повноважень, визначених законодавством, забезпечити 
проведення спільних та самостійних перевірок роботи пасажирських 
автоперевізників на автобусних маршрутах, особливо на південних напрямках; 

2) інформувати Департамент промисловості та розвитку інфраструктури 
облдержадміністрації про стан виконання цього розпорядження щокварталу, до 
10 числа місяця, що настає за звітним періодом. 

 
7. Департамент промисловості та розвитку інфраструктури облдерж-

адміністрації: 
1) організовувати та координувати діяльність робочої групи; 
2) організовувати із залученням (за необхідності) представників                   

ПрАТ «Запоріжавтотранс», громадських організацій проведення робочою 
групою перевірок роботи автоперевізників на території Запорізької області на 
предмет виявлення та припинення нелегальних перевезень; 

3) складати плани проведення робочою групою перевірок роботи 
автоперевізників на території Запорізької області на предмет виявлення 
нелегальних перевезень; 
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4) готувати (за необхідності) пропозиції щодо відкриття нових 
автобусних маршрутів загального користування, на яких зафіксовано 
здійснення регулярних пасажирських перевезень під виглядом нерегулярних;  

5) подавати голові облдержадміністрації та Міністерству інфраструктури 
України щопівроку, до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом, 
інформацію про результати вжитих заходів із впорядкування перевезень 
пасажирів автомобільним транспортом у Запорізькій області. 

 
8. Визнати розпорядження голови обласної державної адміністрації від 

10.11.2016 № 660 «Про впорядкування пасажирських перевезень 
автомобільним транспортом у Запорізькій області» (зі змінами) таким, що 
втратило чинність. 

 
9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови обласної державної адміністрації Антонова А.М. 
 
 
 
Голова             К. БРИЛЬ  
 
 
 


