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У К Р А Ї Н А
Чернівецька міська рада 

Виконавчий комітет 
Р І Ш Е Н Н Я

м.Чернівці

Про затвердження Положення про постійно діючу комісію з питань 
організації та безпеки дорожнього руху в м. Чернівцях, її складу та 
визнання такими, що втратили чинність, окремих пунктів рішень 

виконавчого комітету міської ради з цих питань

Відповідно до статей ЗО, 59 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", з метою забезпечення організації та безпеки 
дорожнього руху в м.Чернівцях і в зв'язку з кадровими змінами, виконавчий 
комітет Чернівецької міської ради

1. Затвердити Положення про постійно діючу комісію з питань
організації та безпеки дорожнього руху в м. Чернівцях (додається).

2. Затвердити склад постійно діючої комісії з питань організації та 
безпеки дорожнього руху в м. Чернівцях згідно з додатком.

3. Визнати таким, що втратив чинність:
3.1. Пункт 2 рішення виконавчого комітету міської ради від

17.07.2001р.№ 640/15 «Про комісію з питань організації роботи громадського 
транспорту в м.Чернівцях».

3.2. Пункт 1 рішення виконавчого комітету міської ради від
06.08.2002р. № 247/7 «Про склад комісії з питань безпеки дорожнього руху».

3.3. Пункт 1 рішення виконавчого комітету міської ради від
16.06.2016р. № 348/11 «Про затвердження складу постійно діючої комісії з 
питань організації роботи громадського транспорту та безпеки дорожнього 
руху в м. Чернівцях та визнання додатка до рішення виконавчого комітету
міської ради від 26.01.2016р. № 24/2 таким, що втратив чинність».

«
4. Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення на офіційному 

веб-порталі Чернівецької міської ради.

5. Контроль за виконанням

В И Р І Ш И В :

Секретар Чернівецької міської ра

господарства міської ради.

міського голови з питань діяльї 
Середюка В.Б. та директора



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого 
комітету міської радц.
Ж 03. 2019 №

ПОЛОЖЕННЯ 
про постійно діючу комісію з питань організації та 

безпеки дорожнього руху в м. Чернівцях

1. Комісія з питань організації та безпеки дорожнього руху в 
м. Чернівцях створюється з метою забезпечення дотримання на території 
міста вимог закону України «Про дорожній рух», підвищення безпеки 
дорожнього руху та діє на громадських засадах.

1.1. Положення визначає порядок утворення, загальні організаційні та 
процедурні засади діяльності Комісії з питань організації та безпеки 
дорожнього руху в м. Чернівцях (надалі Комісія).

2. Порядок утворення та організація діяльності Комісії :
2.1. Комісія утворюється виконавчим комітетом Чернівецької міської 

ради у складі: голови комісії, заступників голови, секретаря та членів комісії.
2.2. Комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством, 

рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського 
голови.

2.3. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться, як правило, у 
першу середу кожного місяця. За необхідності скликається позачергове 
засідання Комісії. Початок засідань Комісії, як правило, о 10.00 год.

2.4. Рішення Комісії приймаються більшістю голосів від загальної 
кількості складу Комісії та оформляються протоколом, який вводиться в дію 
розпорядженням міського голови.

3. Головні функції Комісії:
3.1. Контроль за дотриманням вимог законодавства, рішень органів 

державної виконавчої влади та місцевого самоврядування про дорожній рух 
та його безпеку.

3.2. Розробка та надання пропозицій до міських програм із організації 
дорожнього руху та його безпеки, транспортної моделі міста.

3.3. Розгляд звернень громадян щодо вдосконалення організації та 
підвищення безпеки дорожнього руху на території м. Чернівців, прийняття 
відповідних рішень за результатами розгляду звернень.

3.4. Організація дорожнього руху на території міста відповідно до 
Генерального плану міста, проектів детального планування та забудови, 
комплексних транспортних схем і схем організації дорожнього руху, 
автоматизованих систем керування дорожнім рухом, з дотриманням 
екологічно безпечних умов.



3.5. Надання рекомендацій щодо організації будівництва, 
реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, вулиць, 
залізничних переїздів, зокрема щодо дотримання під час цих робіт вимог 
правил, нормативів і стандартів України з безпеки дорожнього руху, 
підвищення доступності об’єктів дорожньої інфраструктури.

3.6. Участь у прийманні завершених будівництвом, реконструкцією і 
ремонтом робіт на автомобільних дорогах, вулицях та залізничних переїздах 
з метою здійснення нагляду за дотриманням законодавства, правил, норм та 
стандартів з безпеки дорожнього руху після виконання заходів щодо 
забезпечення безпеки дорожнього руху.

3.7. Аналіз дорожньо-транспортних пригод, результатів обстежень і 
огляду автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, передусім на 
аварійних і небезпечних ділянках та у місцях концентрації дорожньо- 
транспортних пригод та надання рекомендацій щодо впровадження заходів із 
підвищення безпеки дорожнього руху в місцях концентрації дорожньо- 
транспортних подій, на аварійно-небезпечних ділянках вулиць, доріг і 
залізничних переїздах.

3.8. Проведення роботи та підтримка заходів з пропаганди безпеки 
дорожнього руху, профілактики дитячого дорожньо-транспортного 
травматизму.

3.9. Надання рекомендацій щодо розміщення, обладнання та 
функціонування майданчиків для паркування транспортних засобів, 
таксомоторних стоянок, автобусних станцій, зупинок громадського 
транспорту, інших об’єктів дорожньої інфраструктури .

3.10. Надання рекомендацій щодо впровадження заходів, які 
запобігають шкідливому впливу транспорту на здоров'я людини та 
навколишнє природне середовище.

3.11. Вирішення інших питань дорожнього руху згідно з чинним 
законодавством.

4. Права та обов’язки Комісії
4.1. Комісія має право:
4.1.1. Розглядати подання дорожніх організацій, установ, підприємств, 

громадян щодо покращання безпеки дорожнього руху на вулицях 
м. Чернівцях.

4.1.2. Проводити ...обстеження стану вулично-шляхової мережі та 
визначати заходи щодо доцільності проведення ремонтних робіт з метою 
виконання заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.

4.1.3. Вносити пропозиції на розгляд виконавчого комітету міської 
ради з питань віднесених до її компетенції.

4.2 Комісія зобов’язана в своїй роботі дотримуватись вимог чинного 
законодавства у сфері дорожнього руху, рішень державної виконавчбі' влади 
та органів місцевого самоврядування про дорожній рух і його безпеку 
відповідно до статті 6 Закону України «Про дорожній рух».
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5. Голова Комісії:
5.1. Планує проведення засідань Комісії.
5.2.Вирішує питання стосовно забезпечення діяльності Комісії.
5.3. За потреби приймає рішення щодо проведення засідань Комісії, в 

тому числі виїзних засідань комісій.
5.4. Пропонує порядок денний засідань Комісії.
5.5. У разі відсутності голови комісії його обов’язки виконує заступник 

голови комісії.

Секретар виконавчого комітету 
Чернівецької міської ради А. Бабюк
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Додаток
до рішення виконавчого 
комітету міської ради
26.03.2019 №

Склад
постійно діючої комісії з питань організації та безпеки дорожнього руху

в м. Чернівцях

Голова комісії:

Бешлей
Володимир Васильович

Заступник голови комісії:

Пилип’як 
Олег Степанович

Секретар комісії: 

Косован
Георгій Васильович

Члени комісії:

Бала
Віталій Зіновійович

БажанІрина 
Сергіївна

Бобирь
Андрій Миколайович

Бочкун Олександр 
Вікторович

Куценко 
Федір Іваанович

Гомзяк
Роман Миколайович

- директор департаменту житлово-комунального 
господарства міської ради

- заступник директора, начальник управління 
комунального господарства департаменту 
житлово-комунального господарства міської 
ради

- головний спеціаліст відділу транспорту, зв язку 
та енергетики управління комунального
господарства департаменту житлово-
комунального господарства міської ради

- викладач спеціальних дисциплін з організації 
перевезень та управління на автомобільному 
транспорті ДВНЗ Чернівецький транспортний 
коледж (за згодою)

- громадський активіст (за згодою)

- старший інспектор з особливих доручень 
відділу безпеки дорожнього руху управління 
патрульної поліції в Чернівецькій області 
департаменту патрульної поліції, майор поліції 
(за згодою)

- громадський активіст (за згодою)

- начальник служби охорони праці та безпеки 
руху КП «Чернівецьке тролейбусне управління»

- провідний спеціаліст відділу технагляду за 
капітальним будівництвом при департаменті 
житлово- комунального господарства міської 
ради



Іващук
Сергій Тарасович

- виконроб дільниці по організації забезпечення 
безпеки дорожнього руху Міськії ТНИ

Кожуленко 
Ігор Васильович

Лебухорська 
Тетяна Василівна

Мар’ян Степан 
Андрійович

Одочук
Андрій Іванович

Проданюк
Микола Володимирович 

Смандич
Віталій Степанович

- заступник начальника відділу транспорту, 
зв'язку та енергетики управління комунального 
господарства департаменту житлово- 
комунального господарства міської ради

голова ЧОГО «Буковинська 
регіонального розвитку» (за згодою)

агенція

- начальник відділу первинної правової допомоги 
і юридичної експертизи документів юридичного 
управління міської ради

-т.в.о. начальника відділу безпеки дорожнього 
руху управління патрульної поліції в 
Чернівецькій області департаменту патрульної 
поліції, майор поліції (за згодою)

- радник міського голови, член виконавчого 
комітету міської ради

- громадський активіст (за згодою)

Шалєєв
Андрій Володимирович 

Шутак
Олександр Іванович

представник ГО «Гідність Буковини» 
(за згодою)

- старший інспектор відділу безпеки дорожнього 
руху управління патрульної поліції в 
Чернівецькій області департаменту патрульної 
поліції, старший лейтенант поліції (за згодою)

Секретар виконавчого комітету 
Чернівецької міської ради А.Бабюк
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