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РозпоРядя{ш'ння

9угу1в $р )2*

Б1дпов1дно до статей 6, 18,2о 3акону }кра!ни "|[ро м|сшев! державн1
адм!н|сщац1[', 3акону }кра|ни "|1ро дорохсн!й рух'', з метото забезпечення

щанспортного обслуговуванття населення району, враховуюти р1шення
зас1дання колег!| районнот дер)кавно| адм!н|сщац|| в1д 30 липня 2015 роч:

1. Рекомендувати автоперев|зникам паса>кир1в: ФФ|1 Ё!коласнку й.1.,
ФФ[| 6апелк1ну й.й.:

!.!. [[1окварталу до !0 числа м!сяшя насгупного за зв!:ним пер!олом
протягом 2о15-20|6 рок1в надавати до в|дд!лу |нфрасщуктури райо!{нот
державнот адм!н!сраш!| !нформаш!ю шодо перевезення пасажир!в на
лри м !с ькшх автобусних маршрутах райощ.

1.2. [1рид[ляти особливу увац питанням забезпечення безпечно1 та
безавар1йно! експлуатац!| рухомого складу' транспортно| дисципл!ни вод1!в.

|.з. Фрган!зовуваги роз'ясн:овальну робоц серед вод!тв щодо
дощиманн'1 вод1ями |[равил над!:ння послуг пасокирського автомоб|льного
транспорц стосовно як|сного зд|йонення перевезень та повед!нки в!дносно
пасажир|в.

1.4. Рецлярно проводити !нсщуктаж1 вод!1в щодо безпеки доро;кнього
руху з урахуванням особливостей марпщут|в та наявност1 авар1йно_
небезпечних д1лянок (щоденн!, щом;сячн!, опец|альн1, сезонн|), як1 в!дображати
в журналах обл!ку.

!.5. |{роволити пост|йну перев|рк) :ехн!чно:о ':а сан!тарного сгану
автобус!в, що залувен1 до перевезень пасокир[в, зл|дно з правилами дорохнього
р1ху та техн[нно| експлуатац|! автомоб|л|в.

2. Рекомендувати с1льським, селищним пост!иному2'. гекомендувати с1льським' селищним головам тримати на пост1иному
контрол| питання транспортного обслуговування населення с!л та селищ,
розта1цованих на територ1| рад'

3. Рекомендувати начальнику 8,{А1 з обспуговування 9уц!вського та
|{ечен1зького район|в (м. {уц!ъ) г!мв€ 9кра!ни в !,арк|вський област|
)1итвиненч !.Ф. посилити контроль за станом справ з безп9ки доро)кнього
руху, забезпененням безпечно| та безавар|йно1 експлуатац|т рухомого складу,
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особливо автобус!в' що зд1йсню!оть перевезення паса)кир]Ё, та в)кивати заход!в
щодо заотосуван}1'1 обмежень до великова|нт:ркного автомоб!льного транспорту.

4. Рекомендувати начальнику ф|л!т "9уц!воький райавтодор''
,ф "{,арк1вський облавтодор'' пАт дщ( "Автомоб1льн1 дороги !кра!ни''
Боршуку €.€. утримання автомоб!льних дор|г району в на.'1е}(ному стан! зг|дно
з нормами та стандартами дття забезпечення безпеки дорожнього руху.

5. Ёанальнику в1дд!лу |нфраструкт}ри районнот дер>кавно| адм|н1страц|т
Фнищенку {0.Б. проанал|зувати стан справ транспортного обслуговування
мешканц!в с|л та селищ району та шоквар'|алу проводити мон!торинг
пок:вник|в д1яльност1 п1дприсмств дорожньо-транспортного комплексу раиону.

6. 1{онтроль за виконанням розпорядження покласти на пер1пого
заступника голови районно] дер}(авно! адм|н!страц|| Бар;т<е!нова 10.1{.
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