
ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 

 
   03.11.2021       №  745 

 
СКЛАД 

робочої групи з питань проведення моніторингу стану обслуговування 
приміських і міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутів 

загального користування 
 
 

ШУСТОВ 
Володимир Володимирович 

перший заступник голови  
облдержадміністрації, голова робочої групи 
 
 

ПІСАРЕВ 
Роман Анатолійович 

в.о. начальника Управління транспорту та 
зв’язку облдержадміністрації, заступник 
голови робочої групи 
 

КВАС 
Анастасія Євгенівна 

начальник відділу моніторингу пасажирських 
перевезень Управління транспорту та зв’язку 
облдержадміністрації, секретар робочої групи 

  
 

Члени робочої групи: 
  
АКАРЯНЦ 
Григорій Володимирович  
 
 
 
БОБРОВ 
Олександр Олексійович 
 
 
 
 
ДЕМЕНТІЙ  
Олексій Олексійович 
 
 
 
 
ЖУРАВСЬКИЙ 
Антон Ростиславович  
 
 
 
 
 
ЗАГОРУЛЬКО 
Олексій Володимирович  
 
 
 
 
 

провідний інспектор відділу моніторингу 
пасажирських перевезень Управління 
транспорту та зв’язку облдержадміністрації 
 
 
старший державний інспектор відділу 
державного контролю на залізничному 
транспорті  Департаменту державного 
контролю на транспорті Державної служби 
України з безпеки на транспорті (за згодою)   
 
головний спеціаліст відділу державного 
контролю на автомобільному транспорті 
Департаменту державного контролю на 
транспорті Державної служби України з 
безпеки на транспорті (за згодою)   
 
старший інспектор відділу безпеки 
дорожнього руху Управління патрульної 
поліції в Запорізькій області  Департаменту 
патрульної поліції Національної поліції 
України (за згодою) 
 
 
старший державний інспектор відділу 
державного контролю на автомобільному 
транспорті Департаменту державного 
контролю на транспорті Державної служби 
України з безпеки на транспорті (за згодою)   
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ІВАХНЕНКО 
Владислав Миколайович 
 
 
 
 

  
старший інспектор відділу безпеки 
дорожнього руху Управління патрульної 
поліції в Запорізькій області Департаменту 
патрульної поліції Національної поліції 
України (за згодою) 
 

КАХАДЗЕ  
Вахтанг Малхазійович  
 
 
КЛЕЦЬ 
Олександр Володимирович 
 
 
 

провідний інспектор відділу моніторингу 
пасажирських перевезень Управління 
транспорту та зв’язку облдержадміністрації 
 
старший державний інспектор відділу 
державного контролю на автомобільному 
транспорті Департаменту державного 
контролю на транспорті Державної служби 
України з безпеки на транспорті (за згодою)   
 

КОЛЕСНІЧЕНКО 
Денис Андрійович 
 
 
 
ОНИСЬКО 
Владислав Сергійович 
 
 

заступник начальника відділу транспорту та 
зв’язку Управління транспорту та зв’язку 
облдержадміністрації 
 
провідний інспектор відділу моніторингу 
пасажирських перевезень Управління 
транспорту та зв’язку облдержадміністрації 
 

ПИРОЖАНСЬКА 
Ірина Олександрівна  
 
 
 

заступник начальника управління-начальник 
відділу транспорту та звя̓зку Управління 
транспорту та зв’язку облдержадміністрації 
 

РИБАЛКА 
Григорій Леонідович 
 
 
 

старший державний інспектор відділу 
державного контролю за безпекою на 
транспорті у Запорізькій області 
Придніпровського міжрегіонального 
управління Укртрансбезпеки (за згодою)   
 

 
 _________________ 
 
 
В.о. начальника Управління транспорту  
та зв’язку Запорізької обласної  
державної адміністрації                      Роман ПІСАРЕВ 


