
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ

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

11  .  02  .  2022                                         м. Мелітополь                                               № 25

Про обстеження залізничних 
переїздів з автобусним рухом, 
які не перебувають у власності 
залізниці

Керуючись статтями 6, 13, 16, 28 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», Інструкції з улаштування та експлуатації залізничних переїздів, 
затвердженої  наказом  Міністерства  транспорту  та  зв’язку  України 
від 26 січня 2007 року № 54, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
22  лютого  2007  року  за  162/13429,  на  виконання  розпорядження  голови 
Запорізької  обласної  державної  адміністрації  від  13.12.2021  №  824  «Про 
обстеження залізничних переїздів з автобусним рухом, які  не перебувають у 
власності залізниці», з  метою підвищення стану безпеки руху, попередження 
транспортних  подій  або  інших  надзвичайних  ситуацій  та  поліпшення 
організації  обслуговування  та  утримання  залізничних  переїздів  на  території 
Мелітопольського району Запорізької області,
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Створити  комісію  з  обстеження  залізничних  переїздів  з  автобусним 
рухом, які не перебувають у власності залізниці (далі – комісія).

2. Затвердити склад комісії, що додається.

3. Комісію, відповідно до повноважень, наданих чинним законодавством:
1)  забезпечити  щороку  в  квітні-травні  та  вересні-жовтні  проведення 

комісійних  обстежень  залізничних  переїздів  з  автобусним  рухом,  які  не 
перебувають  у  власності  залізниці  (далі  –  відомчі  переїзди),  відповідно  до 
затверджених графіків;

2)  забезпечити  опрацювання з  власниками залізничних колій  та  іншими 
відповідальними  організаціями  питання  про  усунення  виявлених  під  час 
комісійних обстежень відомчих переїздів недоліків.

4. Відділ житлово-комунального господарства, інфраструктури та екології 
районної  державної  адміністрації  подавати  голові  Мелітопольської  районної 



державної  адміністрації  інформацію про  стан  виконання  цього 
розпорядження щороку до 25 грудня.

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

11  .  02  .  2022   № 25

СКЛАД
комісії з обстеження залізничних переїздів з автобусним рухом, які не 

перебувають у власності залізниці

ПАРАПАНОВ
Федір Миколайович

заступник  голови  Мелітопольської  районної 
державної адміністрації Запорізької області, голова 
комісії

СМЕТАНІНА
Вікторія Василівна

начальник  відділу  житлово-комунального 
господарства,  інфраструктури  та  екології 
Мелітопольської  районної  державної  адміністрації 
Запорізької області, заступник голови комісії

ПОТАПЕНКО
Вікторія Миколаївна

головний спеціаліст відділу житлово-комунального 
господарства,  інфраструктури  та  екології 
Мелітопольської  районної  державної  адміністрації 
Запорізької області, секретар комісії

Члени комісії:

МИХАЙЛОВСЬКА
Світлана Володимирівна

начальник  управління  патрульної  поліції  в 
Запорізькій області (за згодою)

МОСКАЛЕНКО
Олексій Григорович

директор  виробничого  підрозділу 
«Мелітопольський моторний завод» (за згодою)

ТІТАРЕНКО
Ольга Геннадіївна

майстер  шляховий  Мелітопольської  виробничої 
дільниці  Енергодарської  філії  приватного 
акціонерного  товариства  «Київ-Дніпровське 
міжгалузеве  підприємство  промислового 
залізничного транспорту» (за згодою)

ХРУЩ
Андрій Сергійович

перший  заступник  директора  департаменту 
капітального будівництва та житлово-комунального 
господарства  Мелітопольської  міської  ради 
Запорізької області (за згодою)



Продовження додатка

ЯНИЦЬКИЙ
Олег Олександрович

в.  о.  начальника  відділу  державного  нагляду 
(контролю) у Запорізькій області Державної служби 
України 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
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