
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від 28.05.03 №115                                                                м.Ужгород

Про заходи по вдосконаленню
системи пасажирських перевезень на
міських автобусних маршрутах

Заслухавши інформацію завідуючого відділом транспорту та зв’язку
Машкаринця  І.В.,  виконком  міської  ради  відмічає,  що  в  організації
транспортного  обслуговування  населення  досягнуто  стабільності  по
забезпеченню  перевезення  пасажирів  на  міських  автобусних
маршрутах.

За  підсумками  проведеного  конкурсу  на  право  перевезення
пасажирів  автомобільним  транспортом  в  м.Ужгороді  якісно  покращено
рухомий  склад  транспортних  засобів,  впорядковано  і  вдосконалено
міські  маршрути,  введено  в  дію  додаткові  маршрути,  відрегульовано  і
затверджено графіки руху автобусів і маршрутних таксі. 

Продовжується  облаштування  автобусних  зупинок  і  парковок,
удосконалюються  схеми  дорожнього  руху.  Ведеться  робота  по
дотриманню правил дорожнього руху.

Разом  з  цим  в  роботі  пасажирських  перевезень  є  недоліки  і
проблеми,  які  слід  вирішувати  найближчим  часом.  Зокрема,  є
непоодинокі  випадки  порушення  правил  надання  транспортних  послуг,
порушення  графіків  руху  автобусів  і  маршрутних  таксі,  незабезпечення
своєчасного  перевезення  пасажирів  в  години  найбільшого
навантаження.  Недостатньо  здійснюється  контроль  за  роботою
транспортних  засобів  працівниками  служби  пасажирських  перевезень
та з боку самих перевізників.  Не вживаються дійові  заходи по усуненню
з  маршрутів  нелегальних  перевізників,  не  у  повній  мірі  забезпечується
перевезення  пільгових  категорій  громадян  маршрутними
таксомоторами.

Працівниками  ДАІ  виявляються  непоодинокі  випадки  роботи
транспортних  засобів  на  лінії  без  передрейсового  технічного  огляду  і
медичного  огляду  водіїв.  Недостатня  увага  з  боку  відповідних  служб
приділяється роботі світлофорних об’єктів, поновленню дорожніх  знаків
та нанесенню дорожніх розміток. 

Виконком міської ради ВИРІШИВ:



1. Інформацію  завідуючого  відділом  транспорту  та  зв’язку
п.Машкаринця І.В. взяти до відома.

2. Зобов’язати  відділ  транспорту  та  зв’язку  (Машкаринець  І.В.)  та  КП
“Служба пасажирських перевезень” (Драшкоці Г.А.) :

− забезпечити  постійний  дійовий  контроль  за  роботою  автобусів  та
маршрутних  таксі  на  міських  автобусних  маршрутах,  дотримання
ними графіків руху та правил надання транспортних послуг;

− систематично  проводити  комплексні  рейдові  перевірки  роботи
автотранспортних  засобів  на  лінії  із  залученням  до  цього
працівників  ДАІ,  ДПІ,  захисту  прав  споживачів,  облавтоуправління.
Основну  увагу  в  ході  рейдових  перевірок  приділяти  виконанню
перевізниками умов договору із замовником. Притягати до  суворої
відповідальності  порушників транспортної  дисципліни, безпеки  руху
із застосуванням штрафних санкцій та дисциплінарних стягнень;

− вилучати  з  маршрутів  автотранспортні  засоби,  в  яких  відсутній
дозвіл  на  право  перевезення  пасажирів,  паспорт  марштруту,
дорожній лист та квитково-облікова документація;

− проаналізувати  на  кожному  маршруті  пасажиропотік  і  в  разі
необхідності збільшити необхідну кількість транспортних засобів,  як
у звичайному режимі, так і у режимі маршрутного таксі;

− посилити  контроль  за  проходженням  водіями  щоденного
передрейсового медичного контролю та техогляду;

− забезпечити  перевезення  пільгових  категорій  громадян  на
маршрутах в напрямку поліклініки № 2 (вул.Гагаріна).

3. КП  “Служба  пасажирських  перевезень  (Драшкоці  Г.А.),  ВАТ
“Ужгородське  АТП-12107”  (Козун  В.І.),  ТОВ  “ДАР”  (Стегура  Я.М.)
поновити таблиці розкладів руху на автобусних зупинках.

4. Перевізникам,  юридичним  і  фізичним  особам,  забезпечити
перевезення  пільгових  категорій  громадян,  згідно  з  чинним
законодавством. 

5. Міському  ДАІ  (Кучірка  М.М.),  державній  податковій  інспекції
м.Ужгорода  (Ліуш  Б.М.)  разом  з  облавтоуправлінням  (Любарець
О.М.) вилучати з маршрутів нелегальних перевізників.

6. З  метою  впорядкування  руху  транспортних  засобів  на  приміських
автобусних  маршрутах,  облавтоуправлінню  (Любарець  О.М.)
погоджувати  схеми  руху  з  відділом  транспорту  та  зв’язку  міської
ради, та ДАІ МВ УМВС.

7. КП  “Служба  пасажирських  перевезень”  (Драшкоці  Г.А.)  посилити
диспетчерський  контроль  за  режимом  роботи  автотранспортних
засобів на лінії та дотриманням ними умов з безпеки руху.

8. Міському  ДАІ  (Кучірка  М.М.)  разом  з  відповідними  службами
забезпечити безперебійну роботу світлофорних об’єктів,  встановити
при  необхідності  та  поновити  дорожні  знаки,  а  також  нанести



відповідні дорожні розмітки.
9. Управлінню  архітектури  та  містобудування  (Шеба  О.В.)  разом  з

відділом транспорту та зв’язку продовжити роботу по облаштуванню
автобусних  зупинок,  а  КП  “Транспарком”  (Сосновський  О.В.)  -  по
облаштуванню парковок.

10. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  заступника  міського
голови з питань діяльності виконавчих органів.

Міський голова                                                                В.В.Погорєлов


