
РГОНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТУ І ЗВ'ЯЗКУ 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

вул.  Т. Шевченка ,45,  м. Рівне,33013, тел.(0362) 269524 код ЄДРПОУ 25737227 

email: xxxxxxxxxx@xxx.xxx 

нам 

Старик Богдан 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xxx.ua 

На Ваш запит управління транспорту  і зв'язку  в межах своїх повноважень 
надає  настушіу інформацію: 

1.  Для  організації  безпеки дорожнього руху  створена  «координаційна 
рада з питань безпеки дорожнього руху в м. Рівному; 

2.  Склад координаційної  ради з  питань  безпеки дорожнього руху міста 
Рівного  затверджений  розпорядженням  міського  голови  від  10.04.2020  № 339р 
(копія  додається),  положення  про  координаційну  раду,  її  повноваження 
затверджено розпорядженням  міського  голови від  30.09.2010  р. №  916р  (копія 
додається); 

3.  Рішення  щодо  змін  в  організації  дорожнього  руху  приймаються  на 
засіданні координаційної ради за з^асті не менш як 50 відсотків її членів шляхом 
голосування та оформляється протоколом. 

Начальник  управління  В. Пилипчук 

Мартинюк Тетяна Миколаївна  (0362)264817 

mailto:xxxxxxxxxx@xxx.xxx
mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xxx.xx


я  і 
місто Рівне 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

Про внесення доповнень 
до розпорядження міського 
голови від 02.08.2010 № 719р 

На  виконання  Закону  Украі'ни  «Про  дорожній  рух».  Указу  Президента 

з^обігання  дорожньотранспортшш  пришдам»,  розпорядження  голови 
обласної дужавної  адміністрації від  16 липня 2010 р о ^  о ^ ^ ^ 

^  '  дорожньою руху» та з метою п^вищен^ 
дасцишіши  учасників дорожнього руху, запобігання дорожньому  іра^тизмТ 
посилення  безпеки  дорожнього  руху  та  поліпшення  стану  доріг  вулиць  і 
залізничних переїздів:  «̂ л̂иць  і 

1.  Доповнити  розпорядження  міського  голови  від  02.08.2010  Х«  7І9о 
пунктом 2 наступного змісту: «Затвердити положення про координаційну раду 
з питань безпеки дорожнього руху м. Рівне, що додається». 

2.  Пункт  2  розпорядження  міського  голови  від  02.08 2010  №  719 п 
вважати пунктом 3.  '  "  '  і^Р 

~  розпорядження »сько™ 

голови  розпорядження дору™™  з а с « 

Міський 
в. Хомко 



Д о д а т о кy  до редорадження 
МІСЬКОГО голови 

про координаційну раду з  п и ^ Т Г 
У раду з питань безпеки дорожнього руху „. 

 о Й ^ Г С          « а ) 

— и ,  розпоря

3. Основними завданнями ради є: 

~  .  .дприеме™ 
дорожньому  травматизму,  п о " Г б е з п е Г  ""  ^»ові"»"« 

схану  дорі, вулиць і зал і з^и^ГреЬдГу^^ '^згму ' ' ^ ' ^^  ^^ 

к о н ^ і Т "  — н ' .  ~ а ™ , „ и х 
установами  вимог%ако„одаГс^ГПстннТ^6е™~'  .  та 
руху.  Д  тва в частині  забезпечення  безпеки дорожнього 

РІВНО^Г""™  руху та його безпеки в місті 

ремон^  дорожнього  п о к р и ™ с ; : ~  ' Т о б ™ 
світлофорного регулювання та дорожніх  ^^Р^^^Р" 
для виклику аварійних та рятувмьниТиу^Г  зв'язку 

4. Рада має право: 



4.3. Заслуховувати  на своїх засіданнях повідомлення  керівників управлінь  іа 
організацій про роботу  із забезпечення безпеки дорожнього руху. 

4.4. Доручати  міським  управлінням  та  організаціям  підготовку  матеріалів  із 
питань, що вносяться на розгляд ради. 

4.5.  Зал>чати  за  погодженням  з  керівниками  управлінь  та  організацій 
кваліфікованих  спеціалістів  до  участі  в  розробці  заходів  щодо  вирішення 
прс^лемнйх питань з безпеки дорожнього руху

4.6. При формуванні проекту міського бюджету вносити пропозиції з питань, 
пов'язаних із безпекою дорожнього руху. 

5. Рада відповідно до покладених на неї завдань: 

5.1.  Розробляє  і  здійснює  заходи,  спрямовані  на  підвищення  безпе'̂ " 
дорожнього руху в м. Рівному. 

5.2.  Розглядає  пропозиції  управлінь,  організацій  та  громадян  з  питань 
дорожнього руху і приймає відповідні рішення. 

5.3.  Організовує  пропаганду  заходів  щодо  підвищення  безпеки  дорожнього 
руху через засоби масової інформації. 

5.4. Організовує проведення конференцій, семінарів, нарад, виставок з питань 
безпеки  дорожнього  руху  із  залученням  зацікавлених  організацій,  вживає 
заходів щодо реалізації прийнятих рекомендацій. 

5.5. Здійснює  контроль  за  станом  організації  безаварійної  роботи  автотран
спорту,  дотримання  вимог  законодавчих,  міжгалузевих  та  галузевих 
нормативноправових  актів з питань забезпечення  безпеки  дорожнього ру> 
управліннями,  організаціями  та  іншими  суб'єктами  підприємницько, 
діяльності. 

5.6. Взаємодіє  із  структурними підрозділами  облдержадміністрації,  органами 
державного нагляду та контролю за безпекою руху та іншими організаціями в 
питаннях безаварійної роботи автотранспорту. 

6. Голова ради: 

6.1. Здійснює керівництво діяльністю ради, спрямовує роботу її членів. 

6.2. Представляє  раду  у  відносинах  з  органами  державної  влади,  органами 
місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями. 

6.3. Затверджує плани роботи ради та інші документи, розроблені радою. 



7.3аступник  голови ради  виконує доручення  голови  ради, а також обов'л 
голови ради у разі його відсутності. 

8.  Основними  формами  роботи  ради  є  засідання,  наради,  консультації,  яі 
проводяться відповідно до річних планів, затверджених на засіданнях ради. 

9. Рада проводить засідання не менш як двічі на рік. 

10.  Засідання  Ради  веде  голова  Ради,  а  у  разі  його  відсутності  заступник 
голови Ради. 

11. Рада правомочна приймати рішення за участі в засіданні  не менш як 50 
відсотків  її  членів.  Рішення  вважається  прийнятим,  якщо  за  нього 
проголосували  більшість  її  членів,  присутніх  на  засіданні.  У  разі  рівного 
розподілу голосів  вирішальним  є голос голови Ради,  а за його відсутності  
заступника голови Ради, який проводив засідання. 

12. У разі вибуття члена Ради з посади за місцем основної роботи, обов'язки 
членів Ради з правом вирішального голосу виконує особа, яка у встановленому 
порядку  виконує  його посадові  обов'язки,   на  період внесення відповідних 
змін до складу ради. 

13. Рішення  Ради  оформлюється  протоколом.  Протокол  підписують  голова 
Ради,  а  у разі  його  відсутності    заступник  голови  Ради,  який  проводив 
засідання та секретар. 

Рішення Ради мають рекомеїадаційний характер. 

14. Голова,  його  заступник  та  члени  Ради  виконують  свої обов'язки на 
громадських засадах. 

15. Організаційне,  технічне  та  інше  забезпечення  діяльності  Ради  здійснює 
управління транспорту і зв'язку Рівненської міської ради. 

Керуючий справами вико:  С.Власюк 



І 
РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

м. Рівне  №mlieaZVUTRNKIE  аз9

т 

Про внесення змін до 
розпорядження міського 
голови від 02.08.2010 № 719р 
« Про координаційну раду з 
питань безпеки дорожнього руху в 
м. Рівному» 

На  виконання  Закону  України  «Про  дорожній  рух».  Указу  Президента 
України  від  17  червня  2008  року  №  556/2008  «Про  додаткові  заходи  щодо 
запобігання  дорожньо    транспортним  пригодам»,  розпорядження  голови 
обласної державної  адміністрації  від  16 липня 2010 року № 308 «Про обласну 
координаційну  раду  з  питань  безпеки  дорожнього  руху»,  та  у  зв'язку  із 
кадровими змінами, що відбулися  у виконавчому комітеті Рівненської міської 
ради: 

1. Внести  зміни  до  складу  координаційної  ради  з  питань  безпеки 
дорожнього  руху  в м. Рівному,  виклавши  додаток  до розпорядження  міського 
голови від 02.08.2010 № 719р  у новій редакції (додається). 

2. Це  розпорядження  вважати  невід'ємною  частиною  розпорядження 
міського голови від 02.08.2010 №  719р. 

3. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступнику міського 
голови  В.  Герману,  а  організацію  його  виконання    начальнику  управління 
транспорту і зв'язку В. Пшіипчуку. 

Міський ГОЛ( |̂  В. Хомко 
.гЬНІ  'V] 

ŷ  •  ««»яня гсансвої 



Додаток 
до  розпорядження  міського 
голови 

№ 

Склад 
координаційної ради з питань безпеки дорожнього руху у м. Рівному 

Герман 

Віталій Ігорович 

Пилипчук 

Володимир Олексадцрович 

Царук Дшітро Вікторович 

 заступник міського голови, 
голова координаційної ради 

 начальник управління транспорту і зв'язку, 
заступник голови координаційної ради 

 головний спеціаліст управління транспорту і 
зв'язку, секретар координаційної ради 

Бернацький 
Ігор Петрович 

Гонгало Іван 
Іванович 

Демуров 
Руслан Дзамбулатович 

Члени коордагнаційної ради: 

 ревізор з безпеки руху поїздів Рівненської 
ревізійної дільниці по колійному  господарству 

 ФОП інженер проектувальник, інженерно
будівельне проектування доріг 

 начальник управління з питань 
надзвичайних ситуацій 

Джигирей 
Олександр Володимирович 

Климук 
Віктор Якович 

Коханюк 

Сергій Ростиславович 

Лапюк 

Володимир Михайлович 

Миронюк 

Віталій Мілетійович 

Нестерук Олександр Петрович 

  консультант міського голови 

 начальник шляхово   експлуатаційного 
управління автомобільних доріг 

 начальник відділу  безпеки дорожнього руху 
управління патрульної  поліції в  Рівненській 
області Департаменту патрульної поліції 

 заступник начальника управління 
житлово   комунального господарства 

  директор  КП «Рівнетранспорт» 

 голова постійної комісії Рівненської міської 
ради з питань транспорту, зв'язку та екології 



Паладійчук 
Сергій Богданович 

Приступа 

Володимир Святославович 

Семенюк Костянтин Ярославович 

Сисюк 
Микола  Володимирович 

Ткачук 
Валентин Миколайович 

 секретар Рівненської міської ради 

  заступник начальника управління охорони 
здоров'я 

  старший інспектор з особливих доручень 
відділу безпеки дорожнього руху управління 
патрульної  поліції в  Рівненській  області 
Департаменту патрульної поліції 

 директор командитного товариства 
"РівнеПАС" 

 директор КП «Рівнеелектроавтотранс» 

Хмилецький 
Олексій Віталійович 

Шульга 

Віктор Олексійович 

Юрков Андрій Захарович 

• радник міського голови з питань житлово
комунального господарства 

 начальник управління бюджету і фінансів 

 начальник відділу генплану та розвитку 
міста управління містобудування та 
^хітектури 

Керуючий справами вико  П. Середюк 


