
 

 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Від 18.03.2021 р. № 679 

  м. Вінниця 

 

Про створення координаційної ради  

з  питань безпеки дорожнього руху  

у Вінницькій міській територіальній громаді 

 

 

     В  зв’язку  з  організаційними   та  кадровими  змінами  у  виконавчих  органах  

міської  ради, з  метою  подальшого  зміцнення  дисципліни  учасників  дорожнього  

руху,  запобігання  дорожнього  травматизму,  посилення  безпеки  дорожнього  

руху  та  поліпшення  стану  доріг,  вулиць  і  залізничних  переїздів, керуючись 

частиною 1  статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконком міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1.  Створити координаційну раду з питань безпеки дорожнього руху у 

Вінницькій міській територіальній громаді в складі згідно з додатком 1. 

2.  Затвердити Положення про міську координаційну раду з питань 

безпеки дорожнього руху у Вінницькій міській територіальній громаді згідно з 

додатком 2. 

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

міської ради від 09.01.2020 р. №12 «Про створення міської координаційної  ради з 

питань безпеки дорожнього руху», зі змінами, внесеними рішеннями виконавчого 

комітету міської ради від 23.07.2020 р. №1416, від 17.12.2020 р. №2759. 

4. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника  

міського  голови  М. Форманюка. 

 

 

         

Міський голова                                                                               С. Моргунов 
               
                                                                                                        
 

 

 

 

 



Додаток 1  

до  рішення  виконкому 

міської  ради 

від 18.03.2021 р. № 679 
 

Склад 

координаційної  ради  з  питань  безпеки дорожнього руху 

у Вінницькій міській територіальній громаді 
 

1. ФОРМАНЮК  Микола Вікторович   –  заступник міського голови, координатор роботи  

координаційної  ради; 

2. ВАРЛАМОВ Михайло Васильович –  директор  департаменту  енергетики,  транспорту  

та  зв’язку  міської  ради,  голова координаційної  ради; 

3. МЕСНІКОВИЧ Віталій  Федорович –  головний  спеціаліст  відділу  транспорту  та  

зв’язку  департаменту  енергетики,  транспорту  та зв’язку  міської ради,     секретар  

координаційної  ради; 

4. БУЗНИКОВАТИЙ Сергій Валерійович – начальник відділу транспорту та зв’язку  

департаменту  енергетики,  транспорту  та зв’язку  міської ради;   

5. БОГУСЛАВСЬКИЙ Геннадій Вікторович – начальник відділу паркування  департаменту  

енергетики,  транспорту  та зв’язку  міської ради; 

6. СОРОКІН Андрій Олександрович – головний  спеціаліст  відділу  транспорту  та  зв’язку  

департаменту  енергетики,  транспорту  та зв’язку  міської ради;      

7. ГРЕЧАНЮК Сергій Олександрович – заступник директора  департаменту  житлового 

господарства міської ради; 

8. СЕМЕНЮК Юрій Володимирович – заступник директора департаменту  комунального  

господарства  та  благоустрою міської ради; 

9. САМОЙЛЕНКО Юрій Сергійович – начальник відділу просторового розвитку 

департаменту архітектури та містобудування  міської ради;  

10.  САМУСЬ Анатолій Петрович – начальник відділу безпеки дорожнього руху Управління 

патрульної поліції  у Вінницькій області  (за  згодою);                               

11. ВОВК Віталій Сергійович – головний спеціаліст відділу державного контролю за 

безпекою на транспорті у Вінницькій області Подільського міжрегіонального 

управління Укртрансбезпеки (за згодою); 
12. ЗАВЕРУХА Микола Ілліч – начальник відділу експлуатації  комунального підприємства       

«Вінницька транспортна компанія»;                              

13.  ЧЕРНОВ Сергій Павлович  – т.в.о. директора комунального підприємства «Вінницька 

спеціалізована монтажно – експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху»;                 

14.   ПЕРЛОВ Віктор Євгенійович – експерт у сфері безпеки дорожнього руху  (за  згодою); 

15.   КРАВЧУК Максим Анатолійович – в.о. директора комунального підприємства 

«Агенція просторового розвитку» (за  згодою); 

16.   КОРОТКИХ Олександр Миколайович – головний архітектор комунального 

підприємства «Агенція просторового розвитку» (за  згодою); 

17.   ЦИМБАЛ Сергій Володимирович – заступник завідувача кафедри «Автомобілі та 

транспортний менеджмент»  Вінницького національного технічного університету            

(за згодою);  

18.   ЖУКОВСЬКА Сюзанна Казимирівна  – представник Громадської організації 

«Гармонія» (за  згодою). 

19.   ПАНЧУК Наталя Володимирівна – голова Асоціації органів самоорганізації населення 

м. Вінниці. 

 

В.о. керуючого справами виконкому                                  С. Чорнолуцький       



                                                                

Додаток 2 

до  рішення  виконкому 

міської  ради 

від 18.03.2021 р. № 679 

             

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про  координаційну  раду  з  питань  безпеки дорожнього  руху 

у Вінницькій міській територіальній громаді 
 

      1. Загальні положення 

      1.1  Міська  координаційна  рада  з  питань  безпеки  дорожнього  руху   у 

Вінницькій міській територіальній громаді (далі-координаційна  рада)  є  

консультативно-дорадчим  органом  міської  ради  у  сфері  дорожнього  руху  та  

його  безпеки, створюється  з  метою  подальшого  зміцнення  дисципліни  

учасників  дорожнього  руху,  запобігання  дорожнього  травматизму,  посилення  

безпеки  дорожнього  руху  та  поліпшення  стану  доріг,  вулиць  і  залізничних  

переїздів. 

     1.2. Координаційна  рада  у  своїй  діяльності  керується  чинним 

законодавством України, вимогами цього положення та іншими нормативними 

документами з питань забезпечення безпеки для всіх учасників дорожнього руху. 

     1.3. Основним  завданням  координаційної  ради  є  координація  діяльності  

підприємств  та  їх  об’єднань,  установ  і  організацій, незалежно  від  форм  

власності  і  господарювання,  з питань безпеки дорожнього  руху. 

     1.4. Координаційна рада  діє в складі голови, заступника голови, секретаря та 

членів ради. Голова, заступник та члени ради беруть участь у роботі 

координаційної ради  на громадських засадах. До роботи координаційної ради за 

потреби можуть долучатись інші учасники – експерти, представники громадських 

організацій, заявники, тощо. 

     1.5. Засідання координаційної ради проводяться в міру необхідності та 

надходження матеріалів,  але не менш одного разу на місяць. (остання середа 

місяця). Координаційна рада може проводити  виїзні засідання. Засідання  

координаційної  ради  вважається  правомірним,  якщо  в  ньому  бере  участь  не  

менше  половини  її  членів. 

     1.6. Результати роботи координаційної ради оформляються протоколом. 

Протокол підписують голова ради, а у разі його відсутності - заступник голови, 

який проводив засідання, секретар  та  члени  координаційної  ради. Рішення 

координаційної ради мають рекомендаційний характер.  

1.7 Перелік питань на засідання координаційної ради з питань безпеки 

дорожнього руху роздаються членам ради перед початком засідання ради. 

      2. Завданням координаційної ради є: 

2.1 Підвищення безпеки дорожнього руху, внесення змін в організацію 

дорожнього руху, виконання положень ст. 6, 9  Закону України «Про дорожній 

рух». 

2.2. Розгляд скарг та заяв стосовно питань забезпечення та підвищення безпеки 

дорожнього руху для всіх учасників дорожнього руху. 



2.3. Підготовка пропозицій для  вжиття заходів виконавчими  органами міської 

ради, комунальними підприємствами  та іншими організаціями та установами з 

питань,  які відносяться до забезпечення та підвищення безпеки дорожнього руху. 

      3.  Координаційна  рада  відповідно  до  покладених  на  неї  завдань: 

      3.1.  Вивчає  причини  аварійності,  розробляє  заходи,  спрямовані  на  

підвищення  безпеки  дорожнього  руху,  надає рекомендації щодо їх виконання,  

подає  пропозиції  з  питань,  що  потребують  вирішення  міською  радою. 

      3.2  Розглядає пропозиції  підприємств,  організацій  та  громадян  з питань  

дорожнього  руху і  приймає  по  них   рішення. Письмові пропозиції по порушених 

питаннях відсутніх членів ради можуть розглядатись  на засіданні координаційної 

ради.   

      3.3 Із застосуванням сучасного програмного забезпечення здійснює 

моделювання змін до організації дорожнього руху на вулицях Вінницької міської 

територіальної громади. Відповідно до отриманих результатів приймає рішення 

щодо доцільності внесення змін. 

     3.4    Надає  підприємствам  та організаціям  міста  рекомендації  по  проведенню  

заходів  щодо  усунення  причин  аварійності  на  автотранспорті  та  з  інших  

питань,  пов’язаних  з  дорожнім рухом,  узагальнює  і  поширює  передовий  досвід  

по  забезпеченню  безпеки  дорожнього  руху  та  запобіганню  дорожньо-

транспортних  пригод. 

     3.5  Бере участь в роботі,  яка пов’язана  з розробленням  проектів  програм  з  

безпеки дорожнього  руху надає пропозиції та  рекомендації, сприяє  

впровадженню  в практику  досягнень  науково-технічного  прогресу  в  сфері  

безпеки дорожнього  руху. 

     3.6  Розглядає проекти у сфері забезпечення та безпеки дорожнього руху, які 

пропонуються до фінансування в рамках Бюджету громадських ініціатив. 

Приймає рішення про доцільність та можливість їх впровадження перед подачею 

на голосування. 

      4.  Координаційна рада  має право: 

      4.1  Знайомитись  із  станом роботи  на  підприємствах  та організаціях міста  

по  забезпеченню  безпеки  дорожнього  руху. 

      4.2  Доручати  підприємствам та організаціям  міста  підготовку  матеріалів,  

що виносяться  на  розгляд координаційної ради. 

      4.3   Надавати пропозиції по внесенню змін до рішень міської ради та  її 

виконавчого комітету. 

      4.4  Залучати  в установленому  порядку  кваліфікованих спеціалістів  

підприємств  та  їх  об’єднань,  установ  та  організацій,  незалежно  від  форм 

власності  і господарювання,  до  участі  в  опрацюванні  проблемних  питань  з  

безпеки  дорожнього  руху, а  також  для  перевірок  і  підготовки  матеріалів  на 

розгляд  координаційної  ради. 

       4.5  Надавати  висновки, пропозиції та рекомендації  за проектами  документів,  

підготовлених  виконавчими  органами   міської ради,  в частині, яка  стосується   

безпеки  дорожнього  руху. 

       5. Рішення  координаційної  ради приймається  відкритим  голосуванням,  

вважається  прийнятим,  якщо  за  нього  проголосувала  більшість  членів  

координаційної  ради,  і повинно враховуватися при  виконанні  підприємствами  

та  їх  об’єднаннями,  установами  та  організаціями,  незалежно  від  форм  



власності  і господарювання,  а  також  громадянами, у відповідності до Закону 

України «Про дорожній рух». 

       6. Організаційно-методичне  забезпечення  роботи  координаційної  ради  

покладається  на  департамент  енергетики,  транспорту та  зв’язку міської  ради. 

 

 

 

 В.о. керуючого справами виконкому                                     С. Чорнолуцький                                                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Департамент  енергетики, транспорту та зв’язку 

Меснікович  Віталій  Федорович 

Головний спеціаліст відділу транспорту та зв’язку 

 


