
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови районної державної адміністрації

01  .  02.2022                                         м. Мелітополь                                               № 17

Про впорядкування перевезень 
пасажирів автомобільним 
транспортом у Мелітопольському 
районі

Керуючись  статтями  6,  13,  16,  20,  28,  39  Закону  України  «Про  місцеві 
державні адміністрації», законами України «Про автомобільний транспорт» та 
«Про дорожній рух», на виконання розпорядження голови Запорізької обласної 
державної адміністрації від 03.11.2021 № 746 «Про впорядкування перевезень 
пасажирів  автомобільним  транспортом  у  Запорізькій  області», з  метою 
забезпечення  дотримання  транспортного  законодавства  на  території 
Мелітопольського  району  Запорізької  області,  підвищення  рівня  якості  та 
безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом,
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Створити  робочу  групу  з  питань  боротьби  з  нелегальними 
пасажирськими  перевезеннями  автомобільним  транспортом  у 
Мелітопольському районі Запорізької області (далі – робоча група).

2. Затвердити склад робочої групи, що додається.

3. Робочу  групу  відповідно  до  повноважень,  наданих  чинним 
законодавством,  організувати  перевірки  пасажирських  автоперевізників  на 
підпорядкованій  території,  у  тому  числі  на  внутрішньообласних  та  на 
міжобласних  автобусних  маршрутах,  з  метою  виявлення  та  припинення 
нелегальних пасажирських перевезень. 

4. Відділ житлово-комунального господарства, інфраструктури та екології 
Мелітопольської районної державної адміністрації  забезпечити інформування 
голови Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області 
про виконані заходи щопівроку, до 10 січня та 10 липня.



5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови районної державної адміністрації Федора Парапанова.

Голова                                                                                       Ігор СУДАКОВ
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови 

районної державної адміністрації 
 

01.02.2022 № 17 

 

СКЛАД 

робочої групи з питань боротьби з нелегальними пасажирськими 

перевезеннями автомобільним транспортом у Мелітопольському районі 

Запорізької області 
 
 

ПАРАПАНОВ 

Федір Миколайович 

заступник голови Мелітопольської районної 

державної адміністрації Запорізької області, голова 

робочої групи 
 

СМЕТАНІНА 

Вікторія Василівна  

 

начальник відділу житлово-комунального 

господарства, інфраструктури та екології 

Мелітопольської районної державної адміністрації 

Запорізької області, заступник голови робочої групи 
 

ПОТАПЕНКО 

Вікторія Миколаївна 
 

головний спеціаліст відділу житлово-комунального 

господарства, інфраструктури та екології 

Мелітопольської районної державної адміністрації 

Запорізької області, секретар робочої групи 
 

Члени робочої групи: 
 

 

БІЛКА 

Олег Олександрович 

старший державний інспектор відділу державного 

нагляду (контролю) у Запорізькій області Державної 

служби з безпеки на транспорті (за згодою) 

 

БОБРОВ 

Олександр Олексійович 

старший державний інспектор відділу державного 

нагляду (контролю) у Запорізькій області Державної 

служби з безпеки на транспорті (за згодою) 

 

ВОЛЧКОВА 

Світлана Василівна 

головний спеціаліст відділу економіки та 

агропромислового розвитку Мелітопольської 

районної державної адміністрації Запорізької 

області 

 

ГОРДІЄНКО 

Микола Миколайович 

заступник начальника управління поліції з 

превентивної діяльності Мелітопольського 

районного управління поліції Головного управління 

Національної поліції у Запорізькій області (за 

згодою) 



 

Продовження додатка 
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ДЕМЕНТІЙ 

Олексій Олексійович 

старший державний інспектор відділу державного 

нагляду (контролю) у Запорізькій області Державної 

служби з безпеки на транспорті (за згодою) 

 

ЗАГОРУЛЬКО 

Олексій Володимирович 

старший державний інспектор відділу державного 

нагляду (контролю) у Запорізькій області Державної 

служби з безпеки на транспорті (за згодою) 

 

КАХАДЗЕ 

Вахтанг Малхазійович 

старший державний інспектор відділу державного 

нагляду (контролю) у Запорізькій області Державної 

служби з безпеки на транспорті (за згодою) 

 

КУГАЙ 

Артем Едуардович 

старший державний інспектор відділу державного 

нагляду (контролю) у Запорізькій області Державної 

служби з безпеки на транспорті (за згодою) 

 

МУСТАФАЄВ 

Олег Олександрович 

головний спеціаліст відділу державного нагляду 

(контролю) у Запорізькій області Державної служби 

з безпеки на транспорті (за згодою) 

 

ПОГОРІЛИЙ 

Юрій Володимирович 

старший державний інспектор відділу державного 

нагляду (контролю) у Запорізькій області Державної 

служби з безпеки на транспорті (за згодою) 

 

ПОДШИВАЛОВ 

Сергій Юрійович 

старший державний інспектор відділу державного 

нагляду (контролю) у Запорізькій області Державної 

служби з безпеки на транспорті (за згодою) 

 

РИБАЛКА 

Григорій Леонідович 

старший державний інспектор відділу державного 

нагляду (контролю) у Запорізькій області Державної 

служби з безпеки на транспорті (за згодою) 

 

РИНКОВЕНКО 

Дмитро Валерійович 

 

головний спеціаліст відділу державного нагляду за 

дотриманням санітарного законодавства 

Мелітопольського районного управління головного 

управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 

області (за згодою) 

 

СИНИЦЬКИЙ 

Віталій Вікторович 

старший державний інспектор відділу державного 

нагляду (контролю) у Запорізькій області Державної 

служби з безпеки на транспорті (за згодою) 
 

УГНЕНКО 

Ольга Анатоліївна 

начальник Мелітопольського управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 

області (за згодою) 
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ЧЕРНЕНКО 

Роман Віталійович 

старший державний інспектор відділу державного 

нагляду (контролю) у Запорізькій області Державної 

служби з безпеки на транспорті (за згодою) 

 

ЯНИЦЬКИЙ 

Олег Олександрович 

в. о. начальника відділу державного нагляду 

(контролю) у Запорізькій області Державної служби 

з безпеки на транспорті (за згодою) 

 

ЯРОШ 

Максим Володимирович 

старший державний інспектор відділу державного 

нагляду (контролю) у Запорізькій області Державної 

служби з безпеки на транспорті (за згодою) 

 

  

 До  участі  в  роботі  робочої групи  можуть залучатися представники 

інших державних  органів, органів місцевого самоврядування,  відповідні  

спеціалісти  та  експерти 

 ______________ 

 

 

 

Начальник відділу житлово- 

комунального господарства,  

інфраструктури та екології                                                    Вікторія СМЕТАНІНА 


