
 
  ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

голови обласної державної адміністрації 
 
 
від 

 
13.12. 

 
20 

 
21 

 
р. 

        
        м. Запоріжжя                                     

 
№ 

 
824 

 
 
 
Про обстеження залізничних  
переїздів з автобусним рухом, 
які не перебувають у власності  
залізниці 

 
Відповідно до статей 6, 13, 28 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», Інструкції з улаштування та експлуатації залізничних переїздів, 
затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 26 січня 
2007 року № 54, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 лютого 
2007 року за № 162/13429, з метою підвищення стану безпеки руху, 
попередження транспортних подій або інших надзвичайних ситуацій та 
поліпшення організації обслуговування та утримання залізничних переїздів, 
ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 
1. Голів районних державних адміністрацій:  
1) створити комісії з обстеження залізничних переїздів з автобусним 

рухом, які не перебувають у власності залізниці (далі – комісії); 
2) включити до складу комісій представників органів державного нагляду і 

контролю на автомобільному транспорті, підрозділів Національної  поліції 
України, власників залізничних колій та автомобільних доріг, що перетинають 
залізничні колії; 

3) забезпечити щороку в квітні-травні та вересні-жовтні проведення 
комісійних обстежень залізничних переїздів з автобусним рухом, які не 
перебувають у власності залізниці (далі – відомчі переїзди), відповідно до 
затверджених графіків; 

4) забезпечити опрацювання з власниками залізничних колій та іншими 
відповідальними організаціями питання про усунення виявлених під час 
комісійних обстежень відомчих переїздів недоліків; 

5) інформувати Управління транспорту та зв’язку Запорізької обласної 
державної адміністрації про стан виконання цього розпорядження із наданням 
копій висновків комісій про можливість здійснення автобусного руху через 
відомчі переїзди та затверджених переліків відомчих переїздів, якими може 
здійснюватися автобусний рух двічі на рік – до 10 липня та 10 грудня. 
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2. Управління транспорту та зв’язку Запорізької обласної державної 
адміністрації подавати голові Запорізької обласної державної адміністрації 
інформацію про стан виконання цього розпорядження щороку до 25 грудня. 

 
3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови 

облдержадміністрації від 03.05.2017 № 205 «Про обстеження залізничних 
переїздів з автобусним рухом, які не перебувають у власності залізниці». 

 
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника голови обласної державної адміністрації Володимира Шустова. 
 
 
 
Голова                                                                                       Олександр СТАРУХ 
 
 
 
  


