
ШАНОВНІ ХЕРСОНЦІ ТА ГРОМАДА ХЕРСОНЩИНИ! 

Знайомтесь з законодавчими основами того, як влада має сприяти  

створенню якісних автомобільних доріг, розвитку транспортних 

перевезень і пора нам вже побороти ганебну неспроможність якості   

    

З А К О Н  У К Р А Ї Н И   

                 Про автомобільні дороги 
                                      8 вересня 2005 року  

                                                       № 2862-IV  
                    https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2862-15  

 (витяг) 

Стаття 1. Визначення термінів 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

автомобільна дорога - лінійний комплекс інженерних споруд, призначений для 

безперервного, безпечного та зручного руху транспортних засобів; 

дорожнє покриття - укріплені верхні шари дороги, що сприймають навантаження 

від транспортних засобів; 

орган управління - орган, призначений для управління автомобільними дорогами 

(вулицями), забезпечення їх функціонування, розвитку та фінансування; 

технічні засоби - спеціальні технічні засоби, призначені для організації та 

регулювання дорожнього руху (дорожні знаки, інформаційні табло, дорожня розмітка, 

сигнальні стовпчики, транспортні та пішохідні огородження різних типів, світлофорне 

обладнання тощо); 

Стаття 2. Законодавство про автомобільні дороги 

Відносини, пов'язані з функціонуванням автомобільних доріг, регулюються цим 

Законом та законами України "Про дорожній рух", "Про транспорт", "Про 

автомобільний транспорт", "Про джерела фінансування дорожнього господарства 

України", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про концесії на будівництво та 

експлуатацію автомобільних доріг" та іншими актами законодавства. 

Стаття 6. Державна політика у сфері автомобільних доріг 

Збереження та розвиток мережі автомобільних доріг загального 

користування мають для держави пріоритетне значення. З метою активізації 

інвестиційної діяльності, підвищення якості та ефективності дорожнього будівництва 

під час будівництва та реконструкції автомобільних доріг можуть застосовуватися 

принципи та умови контрактів Міжнародної федерації інженерів-консультантів 

(FIDIС) у порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Для забезпечення постійного незалежного аудиту (оцінки) технічного стану 

автомобільних доріг та якості дорожніх робіт можуть залучатися кваліфіковані 

інженери-консультанти у сфері дорожнього будівництва, акредитовані у порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 8. Класифікація автомобільних доріг загального користування 

Автомобільні дороги загального користування поділяються на автомобільні 

дороги державного та місцевого значення. 

Автомобільні дороги державного значення підрозділяються на міжнародні, 

національні, регіональні та територіальні. 
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Стаття 11. Повноваження центральних органів виконавчої влади щодо управління 

автомобільними дорогами 

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами 

загального користування державного значення, належать: 

2) організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних 

доріг загального користування державного значення відповідно до державних 

будівельних норм і стандартів, а також переліків об’єктів та обсягів бюджетних 

коштів на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт автомобільних доріг 

загального користування, затверджених Кабінетом Міністрів України  

3) забезпечення належного маршрутного орієнтування користувачів 

автомобільних доріг загального користування державного значення; 

4) забезпечення сталого функціонування автомобільних доріг загального 

користування державного значення; 

5) озеленення смуги відведення автомобільних доріг загального користування 

державного значення; 

6) ведення статистичного обліку та паспортизації автомобільних доріг загального 

користування державного значення та штучних споруд на них; 

7) здійснення контролю за станом автомобільних доріг загального користування 

державного значення, виявлення аварійно-небезпечних місць (ділянок) та місць 

концентрації дорожньо-транспортних пригод і здійснення заходів щодо їх ліквідації; 

8) забезпечення фінансування та розвитку мережі автомобільних доріг 

загального користування державного значення; 

9) внесення пропозицій щодо формування та реалізації державної політики з 

питань безпеки дорожнього руху; 

10) розроблення та участь у реалізації заходів з безпеки дорожнього руху. 

Стаття 13. Відповідальність органу державного управління автомобільними 

дорогами загального користування 

Орган державного управління автомобільними дорогами загального 

користування відповідає за: 

1) стан автомобільних доріг загального користування відповідно до діючих норм 

та фінансування; 

2) якість робіт з проектування, будівництва, реконструкції, ремонту та 

утримання автомобільних доріг загального користування; 

3) відшкодування збитків користувачам автомобільних доріг загального 

користування у порядку, визначеному законом; 

4) відповідність нормативно-правовим актам розміщення технічних засобів 

організації дорожнього руху, об'єктів дорожнього сервісу та рекламоносіїв; 

5) цільове використання бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, 

ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування; 

6) санітарний та екологічний стан автомобільних доріг загального 

користування та їх смуг відведення. 



 

    

З А К О Н  У К Р А Ї Н И   

                 Про джерела фінансування 

дорожнього господарства України 
                                      18 вересня 1991 року  

                                                    № 1562-XII 
                    https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1562-12   

(витяг) 

Стаття 3. У Державному бюджеті України щорічно передбачаються видатки на 

фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і 

утриманням автомобільних доріг загального користування. 

Для цих цілей у складі спеціального фонду Державного бюджету України 

створюється державний дорожній фонд. 

Дохідна частина цього фонду формується за рахунок: 

1) акцизного податку з вироблених в Україні пального і транспортних засобів; 

2) акцизного податку з ввезених на митну територію України пального і 

транспортних засобів; 

3) ввізного мита на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них; 

4) плати за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших 

самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують 

нормативні; 

5) коштів спеціального фонду Державного бюджету України, отриманих шляхом 

залучення державою кредитів (позик) від банків, іноземних держав і міжнародних 

фінансових організацій на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг 

загального користування; 

6) плати за проїзд платними автомобільними дорогами загального користування 

державного значення, максимальний розмір та порядок справляння якої 

встановлюються Кабінетом Міністрів України (крім випадків передачі відповідної 

новозбудованої автомобільної дороги у концесію); 

6
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) концесійних платежів - у разі передачі новозбудованої автомобільної дороги 

загального користування державного значення у концесію; 

7) інших надходжень, передбачених Державним бюджетом України, в обсягах, що 

визначаються законом про Державний бюджет України на відповідний рік, а також 

надходжень, визначених статтею 5 цього Закону. 

Кошти територіальних дорожніх фондів спрямовуються на будівництво, 

реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення, вулиць і доріг у населених пунктах, що належать до комунальної 

власності, на обслуговування місцевого боргу за місцевими зовнішніми 

запозиченнями, залученими для виконання ремонтно-будівельних робіт на 

автомобільних дорогах, а також на потреби дорожнього господарства за напрямами, 

визначеними відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, 

міськими, селищними та сільськими радами. 
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Про схвалення Національної транспортної стратегії 

             України на період до 2030 року  
                           Затверджено розпорядженням КМУ 
                                           від 30 травня 2018 р. № 430-р                      
              https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80  

(витяг) 

Загальна частина 

Транспортна галузь є однією з базових галузей економіки, має розгалужену 

залізничну мережу, розвинуту мережу автомобільних шляхів, морські порти та річкові 

термінали, аеропорти та широку мережу авіаційних сполучень, вантажних митних 

терміналів, що створює необхідні передумови для задоволення потреб користувачів 

транспорту у наданні транспортних послуг та розвитку бізнесу. 

На сьогодні транспортна галузь в цілому задовольняє лише основні потреби населення 

та економіки в перевезеннях за обсягом, але не за якістю. Сучасний стан 

транспортної галузі не повною мірою відповідає вимогам ефективної реалізації 

евроінтеграційного курсу України та інтеграції національної транспортної мережі в 

Транс’європейську транспортну мережу. 

Мета Стратегії та основні напрями її реалізації 

Стратегія визначає пріоритети комплексного формування транспортної політики 

та ефективного державного управління, основні напрями розвитку транспортної галузі 

на період до 2030 року. 

Метою Стратегії є створення інтегрованого до світової транспортної мережі 

безпечно функціонуючого та ефективного транспортного комплексу України, 

задоволення потреб населення у перевезеннях та покращення умов ведення бізнесу 

для забезпечення конкурентоспроможності та ефективності національної економіки. 

Загальні проблеми, що потребують розв’язання: 

відсутність ефективної системи збору та обробки адміністративних даних в 

транспортній галузі, а отже об’єктивної оцінки його стану та перспектив розвитку; 

відсутність системного підходу до координації розвитку та довгострокового 

планування діяльності всіх видів транспорту з урахуванням соціально-економічних 

потреб населення, бізнесу, оборони та геополітичних інтересів України; 

незавершеність адміністративної реформи, зокрема процесу розмежування 

функцій державного регулювання та контролю, включно з формуванням відповідних 

державних органів управління, операційної діяльності та функцій господарської 

діяльності транспортних підприємств; 

відсутність дієвих систем контролю за ефективністю прийняття 

управлінських рішень, недостатня прозорість звітності та провадження 

діяльності органів державної влади та суб’єктів господарювання державного 

сектору економіки в транспортній галузі; 

відсутність ефективної системи комунікацій та зворотних зв’язків між органами 

управління транспортом, транспортними підприємствами і користувачами 

транспортних послуг, що знижує ефективність управління транспортом та якість 

транспортно-логістичних послуг; 
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Перелік завдань, що необхідно виконати для розв’язання проблем: 

удосконалення системи збору, аналізу та використання статистичних даних; 

виконання програм зміцнення потенціалу органів виконавчої влади в транспортній 

галузі та продуктивності праці державних службовців (система підготовки персоналу) 

у зазначеній галузі; 

використання кращого світового досвіду для забезпечення розвитку транспортної 

галузі, підвищення якості та надійності надання транспортно-логістичних послуг з 

урахуванням зовнішньоекономічних і регіональних зв’язків України та на основі 

комплексного системного підходу до координації роботи всіх видів транспорту та 

національної транспортної моделі; 

забезпечення розвитку транспортної інфраструктури відповідно до стандартів ЄС, 

зокрема удосконалення функціонування пунктів пропуску через державний кордон; 

підвищення відповідальності та прозорості під час прийняття управлінських 

рішень, зокрема шляхом: 

- розмежування регуляторних та управлінських функцій; 

- впровадження незалежних наглядових рад на підприємствах державного сектору 

економіки, систем управління ресурсами підприємств, публічного моніторингу та 

системи звітності про діяльність та отримані результати; 

- впровадження системи відкритих даних, електронних сервісів та інших заходів 

щодо запобігання та протидії корупції; 

- впровадження електронного урядування з метою зниження навантаження і 

спрощення адміністративних процедур для бізнесу; 

- забезпечення розвитку сервісів доступу до публічної інформації; 

- посилення діалогу між споживачами послуг, органами державної влади та 

органами місцевого самоврядування; 

- впровадження сервісів електронного надання адміністративних послуг в 

транспортній галузі; 

- визначення системи показників реструктуризації державних компаній з метою 

комерціалізації, демонополізації і відкритої конкуренції, підвищення прозорості, 

боротьби з корупцією, зменшення транспортних витрат та збільшення ефективності 

транспорту шляхом: 

- оптимізації та покращення управління державними ресурсами; 

- завершення структурної реформи ПАТ “Укрзалізниця”, зокрема запровадження 

вертикально-інтегрованої системи управління з належним стратегічним плануванням 

ресурсів в короткостроковій перспективі, а також забезпечення відокремлення 

оператора інфраструктури від вантажних та пасажирських перевізників; 

- позбавлення невластивих функцій державного управління державного 

підприємства “Адміністрація морських портів України”; 

- удосконалення управління державними активами в авіаційній інфраструктурі; 

підвищення ефективності внутрішніх логістичних операцій вантажного 

транспорту через усунення існуючих перешкод та вдосконалення відповідної 

інфраструктури, а також її поєднання з міжнародною та Транс’європейською 

транспортною мережею (TEN-T); 

забезпечення комплексного вирішення питань, зокрема підготовка та реалізація 

відповідної концепції або виконання програми (планів) розвитку мультимодальних 

перевезень та логістичних технологій. 



    

                       ПОЛОЖЕННЯ ПРО  

          МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ 
                           Затверджено постановою Кабінету Міністрів України  

                                    від 30 червня 2015 р. № 460 
                   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/460-2015-%D0%BF  

(витяг) 

3. Основними завданнями Мінінфраструктури є: 

1) забезпечення формування та реалізація державної політики у сферах 

автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг 

поштового зв’язку; 

2) забезпечення формування та реалізації державної політики: 

у сфері авіаційного транспорту та використання повітряного простору України; 

розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації інфраструктури авіаційного, 

морського та річкового транспорту; 

у сфері дорожнього господарства; 

у сфері навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного 

мореплавства; 

з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування, 

міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті; 

з питань державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному 

транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, 

морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту 

рибної промисловості); 

з питань розвитку транспортної інфраструктури; 

3) участь у межах повноважень, передбачених законом, у формуванні та 

забезпеченні реалізації державної тарифної політики. 

4. Мінінфраструктури відповідно до покладених на нього завдань: 

6) визначає пріоритети та здійснює заходи щодо забезпечення формування та 

реалізації державної політики у сферах авіаційного, автомобільного, залізничного, 

морського та річкового, міського електричного транспорту, розвитку, будівництва, 

реконструкції та модернізації інфраструктури авіаційного, морського та річкового 

транспорту та у сферах використання повітряного простору України, 

метрополітенів, дорожнього господарства, надання послуг поштового зв’язку, 

забезпечення безпеки руху, навігаційно-гідрографічного забезпечення 

судноплавства, торговельного мореплавства; 

9) затверджує і виконує прогнозні і програмні документи з питань розвитку 

та розбудови національної транспортної мережі (міжнародних транспортних 

коридорів) в Україні, забезпечує інтеграцію національної транспортної системи до 

європейської та світової транспортних мереж; 

14) перевіряє, переглядає та скасовує: 

- стандарти в галузі транспорту, забезпечення населення об’єктами 

інфраструктури транспорту; 

- стандарти у сфері автомобільного транспорту; 

32) визначає навчальні заклади, які проводять навчання та перевірку знань з 

питань державного нагляду за забезпеченням безпеки на наземному транспорті; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/460-2015-%D0%BF


 

    

                             Положення про  

Державне агентство автомобільних доріг (УКРАВТОДОР) 
                           Затверджено постановою Кабінету Міністрів України  

                                          від 10 вересня 2014 р. № 439  
                       https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/439-2014-%D0%BF   

(витяг) 

1. Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) є 

центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і 

координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури і який 

реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства. 

4. Укравтодор відповідно до покладених на нього завдань: 

2) забезпечує організацію будівництва, реконструкції, ремонту та утримання 

автомобільних доріг за встановленими для них будівельними нормами, державними 

стандартами і нормами; 

3) розробляє державну стратегію та програму розвитку дорожнього 

господарства, забезпечує їх фінансування та виконання; 

4) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, проведення заходів з 

підготовки єдиної транспортної системи України до сталого функціонування в 

особливий період; 

7) розробляє і здійснює заходи щодо забезпечення функціонування дорожнього 

господарства в умовах стихійного лиха, у разі виникнення аварії, катастрофи, іншої 

надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, під час ліквідації їх 

наслідків; 

8) видає дозвіл на розміщення, будівництво споруд, об’єктів дорожнього сервісу, 

автозаправних станцій, прокладення інженерних мереж та виконання інших робіт у 

межах смуги відведення автомобільних доріг; 

10) залучає в установленому порядку додаткові (позабюджетні) джерела для 

фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, 

відповідного інженерного облаштування та інших споруд, забезпечення розвитку 

виробничих потужностей дорожнього господарства; 

11) влаштовує місця для зупинок транспортних засобів, стоянок і відпочинку 

учасників дорожнього руху в межах смуги відведення автомобільних доріг; 

12) забезпечує облаштування автомобільних доріг системами термінового зв’язку 

для виклику поліції, екстреної медичної допомоги та технічної допомоги; 

13) здійснює розроблення стандартів і норм з будівництва, реконструкції, 

ремонту та утримання автомобільних доріг за погодженням з відповідними 

державними органами з безпеки дорожнього руху, створення фонду галузевих 

будівельних норм; 

14) організовує виконання проектно-вишукувальних та науково-дослідних робіт; 

15) забезпечує належну якість робіт з проектування, будівництва, реконструкції, 

ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування; 

21) проводить моніторинг будівництва, реконструкції, ремонту та утримання 

автомобільних доріг; 
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       ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ  

БУДІВНИЦТВА ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ  

   ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  
                                               РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
                     ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

                     №292  від 16.04.2018  

(витяг) 

5. Основними завданнями Департаменту є забезпечення реалізації державної 

політики в галузі будівництва та в галузі управління автомобільними дорогами 

загального користування. 

6.3. У галузі управління автомобільними дорогами загального користування 

місцевого значення: 

1) розроблення пропозицій щодо формування та реалізації державної політики 

(стратегії) у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними 

дорогами загального користування місцевого значення, програм розвитку 

дорожнього господарства; 

2) організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення відповідно 

до державних будівельних норм і стандартів та переліків об’єктів та обсягів 

бюджетних коштів, передбачених місцевими бюджетами; 

3) забезпечення належного маршрутного орієнтування користувачів 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення; 

4) забезпечення сталого функціонування автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення; 

5) озеленення смуги відведення автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення; 

6) ведення статистичного обліку та паспортизації автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення та штучних споруд на них; 

7) ведення статистичного обліку та паспортизації автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення та штучних споруд на них; 

8) здійснення контролю за станом автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення, виявлення аварійно небезпечних місць 

(ділянок) та місць концентрації дорожньо-транспортних пригод і здійснення 

заходів щодо їх ліквідації; 

9) забезпечення фінансування та розвитку мережі автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення; 

10) здійснення технічного нагляду за станом автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення, мостів та інших штучних споруд; 

11) здійснення аналізу на регіональному рівні інформації про стан автомобільних 

доріг загального користування та безпеки дорожнього руху, організацію 

проведення діагностики і оцінки транспортно-експлуатаційної якості зазначених 

доріг, відповідних інженерних мереж і споруд, розроблення і реалізацію заходів 

щодо поліпшення їх якості; 

14) здійснення контролю за умовами виконання контрактів, договорів та угод з 

будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг місцевого 

значення, мостів та інших штучних споруд; 

15) забезпечення приймання та контролю якості виконаних робіт з 

будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення, мостів та інших штучних 

споруд згідно з встановленими нормативами; 



 

    

       ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ 

ТРАНСПОРТНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

    ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  
                                     РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
                   ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

          №87  від 07.02.2019  

(витяг) 

6. Управління відповідно до встановлених завдань та визначених галузевих 

повноважень виконує такі функції:  

6.1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента 

України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінінфраструктури України, здійснює 

контроль за їх реалізацією. 

6.3. Забезпечує взаємодію та координацію роботи всіх видів транспорту 

(авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового). 

6.4. Організовує пасажирські перевезення на приміських та міжміських 

автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території 

області. 

6.5. Впроваджує заходи щодо сприяння розвитку і вдосконаленню 

телекомунікаційних мереж та мереж зв’язку загального користування. 

6.8. Забезпечує організацію роботи щодо: 

-  визначення поточної та перспективної потреби у послугах і роботах, що 

надаються та виконуються підприємствами галузі транспорту та зв’язку; 

- налагодження міжрегіональних економічних зв’язків і взаємодії між 

підприємствами галузі транспорту та споживачами їх послуг; 

- створення належних умов для доступу осіб з обмеженими фізичними 

можливостями до інфраструктури об’єктів транспорту та зв’язку в межах наданих 

повноважень. 

6.9. Здійснює аналіз стану і тенденцій розвитку сфер транспорту та галузі зв’язку, 

бере участь у визначенні пріоритетів розвитку галузей, а також формуванні напрямів 

інвестиційної політики та підготовці пропозицій із зазначених питань, спрямованих 

на забезпечення сталого розвитку області та організацію надання послуг, 

підвищення їх якості та конкурентоспроможності. 

6.12. Здійснює підготовку пропозицій щодо вдосконалення маршрутної мережі 

міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування, 

проведення конкурсів з метою розвитку конкуренції, обмеження монополізму 

на ринку пасажирських транспортних послуг та вибору на конкурсних засадах 

юридичних або фізичних осіб (автомобільних перевізників), які спроможні 

забезпечувати належну якість обслуговування перевезень пасажирів на автобусних 

маршрутах загального користування відповідно до вимог законодавства України. 

6.13. Здійснює формування та затвердження мережі міжміських та 

приміських автобусних маршрутів загального користування, які не виходять за 

межі території області,  ведення реєстру автобусних маршрутів.  

6.14. Організовує роботу щодо задоволення потреб населення у регулярних 

перевезеннях з  урахуванням  пропозицій  громадян, підприємств, установ, 

організацій і перевізників. Затверджує паспорти нових автобусних маршрутів 

регулярних перевезень на міжміських та приміських автобусних маршрутах 

загального користування, що не виходять за межі території області. 



6.15. Погоджує паспорти автобусних маршрутів регулярних спеціальних 

перевезень, що не виходять за межі території області (у частині маршруту та графіка 

руху).  

6.16. Здійснює погодження паспортів діючих автобусних маршрутів регулярних 

перевезень на міжміські та приміські автобусні маршрути загального користування, 

які не виходять за межі території області, а також змін до них. 

6.17. Затверджує розклади руху автобусів на міжміських і приміських автобусних 

маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області.  

6.18. Забезпечує організацію та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 

міжміському і приміському автобусних маршрутах загального користування, що не 

виходять за межі території області (далі – конкурс), крім введення в дію рішень 

конкурсного комітету щодо визначення переможця конкурсу. 

6.19. Визначає та затверджує об’єкти конкурсу з мережі міжміських та 

приміських автобусних маршрутів загального користування, що не виходять за межі 

території області, та/або їх оборотних рейсів. 

6.20. Затверджує умови конкурсу з перевезення пасажирів на міжміському і 

приміському автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за 

межі області (на кожен конкурс окремо).  

 6.21. Укладає з автомобільним перевізником – переможцем конкурсу 

договори про організацію перевезень пасажирів на міжміських і приміських 

автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі 

території області, здійснює контроль за їх виконанням.  

 Здійснює розірвання таких договорів у випадках, передбачених чинним 

законодавством та безпосередньо цими договорами. 

6.22. Здійснює організацію обстеження та облаштування маршрутів, що 

плануються для відкриття. 

6.23. Забезпечує укладання договорів із власниками автостанцій стосовно 

організації надання на автостанції обов’язкових і додаткових послуг пасажирам та 

автомобільним перевізникам, які здійснюють перевезення пасажирів на міжміських і 

приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі 

території області, та погоджує розмір автостанційного збору. 

6.28. Здійснює розробку та організовує виконання заходів, спрямованих на 

відновлення авіаційної діяльності, розвиток авіаційного обслуговування на 

території області, розширення географії повітряних сполучень. 

6.29. Організовує роботу щодо вивчення, пошуку, а також надання пропозицій 

стосовно залучення згідно з державним і регіональним інтересами іноземних 

інвестицій, сучасних зарубіжних технологій для розвитку транспортної сфери та 

галузі зв’язку. Координує діяльність відповідних підприємств. 

6.30. Вживає заходів щодо розвитку пасажирських перевезень та багажу  

водним транспортом (річковий і морський). Надає пропозиції стосовно 

впровадження нових маршрутів річковим видом транспорту. 

6.32. Сприяє, в межах компетенції, роботі залізничного приміського 

пасажирського транспорту  і  вокзалів.  
6.33. Готує пропозиції стосовно погодження: 

- встановлення тарифів на перевезення пасажирів і багажу в приміському 

залізничному сполученні; 

- питання щодо пунктів зупинок; 

- закриття залізничних станцій для обслуговування пасажирів.  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/273/96-%D0%B2%D1%80?nreg=273%2F96-%E2%F0&find=1&text=%EF%EE%E3%EE%E4%E6%E5%ED%ED%FF+%E7%F3%EF%E8%ED%EE%EA&x=0&y=0#w13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/273/96-%D0%B2%D1%80?nreg=273%2F96-%E2%F0&find=1&text=%EF%EE%E3%EE%E4%E6%E5%ED%ED%FF+%E7%F3%EF%E8%ED%EE%EA&x=0&y=0#w22


 

    

З А К О Н  У К Р А Ї Н И   

Про місцеве самоврядування 
                5 вересня 2017року 
                             №2145-VIII 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/stru   

(витяг) 
Стаття 30. Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, 

торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку 

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: 

а) власні (самоврядні) повноваження: 

1) управління об'єктами житлово-комунального господарства, побутового, 

торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку, що перебувають у 

комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх 

належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг 

населенню; 

4) прийняття рішень про організацію громадських вбиралень, стоянок та 

майданчиків для паркування автомобільного транспорту, здійснення контролю за 

їх діяльністю відповідно до закону; 

7
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) прийняття рішень про розміщення, обладнання та функціонування 

майданчиків для паркування транспортних засобів та стоянок таксі на вулицях і 

дорогах населених пунктів, здійснення контролю за дотриманням визначених 

правилами паркування транспортних засобів вимог щодо розміщення, обладнання та 

функціонування майданчиків для паркування; 

впровадження в межах відповідного населеного пункту автоматизованої системи 

контролю оплати вартості послуг з паркування, затвердження технічних вимог та 

завдання до цієї системи; 

уповноваження інспекторів з паркування здійснювати у випадках, визначених 

законом, розгляд справ про адміністративні правопорушення та проводити тимчасове 

затримання транспортних засобів; 

10) затвердження маршрутів і графіків руху, правил користування міським 

пасажирським транспортом незалежно від форм власності, узгодження цих питань 

стосовно транзитного пасажирського транспорту у випадках, передбачених 

законодавством; 

10
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) прийняття рішення про впровадження автоматизованої системи обліку 

оплати проїзду в міському пасажирському транспорті незалежно від форм 

власності та визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за 

транспортні послуги в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати 

проїзду; 

12) залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, що не 

належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, до участі в 

обслуговуванні населення засобами транспорту і зв'язку; 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/stru


    

          Управління транспортної, дорожньої  

                 інфраструктури і зв’язку 

                 Херсонської міської ради 
   Інформація з сайту 

  http://www.city.kherson.ua/articles/upravlinnya-transportu-ta-zv-yazku  

Основні функції та напрямки роботи 

1.  Робота пасажирського транспорту м.Херсона. 

2.  Обслуговування дорожньої інфраструктури  міста. 

3.  Обслуговування населення підприємствами зв’язку 

http://www.city.kherson.ua/articles/upravlinnya-transportu-ta-zv-yazku

