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Положення
Про управління з питань координації транспортних
перевезень, зв’язку та комунікацій
1. Загальні положення
1.1. Управління з питань координації транспортних перевезень, зв’язку
та комунікацій (далі управління) є виконавчим органом міської ради.
1.2. Управління
утворюється
міською радою, їй підзвітне і
підконтрольне, підпорядковується виконавчому комітету, міському голові та
заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
1.3. У своїй діяльності управління керується Конституцією України,
Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими
нормативними актами органів державної влади, наказами міністерства
транспорту та зв’язку, розпорядженнями голови облдержадміністрації,
рішеннями міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського
голови та цим положенням.
1.4. Управління при вирішенні питань, які належать до його
компетенції, взаємодіє з іншими відділами і управліннями міської ради.
1.5. Положення про управління затверджується міською радою.
1.6. Взаємовідносини управління з підприємствами транспорту та
зв’язку здійснюються на договірних засадах.
1.7. Працівники управління утримуються за рахунок коштів міського
бюджету.
1.8. Управління має свою печатку з найменуванням управління та
штамп.
1.9. На працівників управління поширюється дія Закону України “Про
службу в органах місцевого самоврядування”.

2. Повноваження управління
2.1.

В галузі транспорту:

а) власні повноваження.
2.1.1. Управління
об’єктами транспорту,
що перебувають у
комунальній власності територіальної громади, координація проектів, планів
їх розвитку, внесення до них зауважень та пропозицій, контроль за їх
виконанням. Внесення пропозиції щодо кандидатур на призначення на
посаду керівників підприємств.
2.1.2. Затвердження
маршрутів
і
графіків руху місцевого
пасажирського транспорту незалежно від форм власності, координація та
узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту у
випадках, передбачених законодавством.
2.1.3. Визначення
соціально значущих
маршрутів місцевого
пасажирського
транспорту,
координація
діяльності
транспортних
підприємств щодо роботи на цих маршрутах, контроль за цією діяльністю.
2.1.4. Залучення на договірних засадах підприємств, установ та
організацій, що належать до державної власності, до участі в обслуговуванні
населення засобами транспорту.
2.1.5. Сприяння створенню асоціації та інших об’єднань учасників
пасажирських перевезень, яким надано право роботи на міських маршрутах.
б) делеговані повноваження.
2.1.6. Проведення заходів щодо розширення та вдосконалення системи
транспортного обслуговування населення, розвитку пасажирського
транспорту.
2.1.7. Контроль
за
належним
обслуговуванням
населення
підприємствами транспорту згідно діючого законодавства.
2.1.8. Підготовка та винесення на розгляд виконавчого комітету у
встановленому порядку рішень про скасування дозволів на здійснення
пасажирських перевезень у разі порушення перевізниками умов договорів.
2.1.9. Здійснення контролю за законодавством щодо захисту прав
споживачів.
2.1.10. Встановлення за погодженням з власником зручного для
населення режиму роботи.
2.1.11. Підготовка та внесення на розгляд виконавчого комітету
автобусної маршрутної мережі загального користування й мережі
таксомоторних стоянок.

2.2.

В галузі комунікацій та зв’язку:

а) власні повноваження:
2.2.1. Управління об’єктами телекомунікацій, що перебувають у
комунальній власності територіальної громади, забезпечення їх належного
утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг
населенню.
2.2.2. Здійснення
контролю
за
дотриманням
операторами
телекомунікацій закону щодо першочергового та позачергового
обслуговування послугами зв’язку пільгового контингенту населення.
2.2.3. Взаємодія з операторами телекомунікаційних послуг задля
створення умов для функціонування розвитку телекомунікаційних мереж.
2.2.4. Взаємодія з операторами телекомунікацій стосовно отримання
телекомунікаційних послуг.
2.2.5. Взаємодія з операторами телекомунікацій щодо надання в
установленому порядку у власність або передачі їх власникам в постійне або
тимчасове користування, у тому числі в оренду, земель територіальної
громади фізичним особам – суб’єктам підприємницької діяльності та
юридичним особам для розташування лінійних, станційних споруд, антен,
веж, інших технічних засобів телекомунікацій.
б) делеговані повноваження:
2.2.6. Здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення в сфері
надання населенню послуг зв’язку.
2.2.7. Здійснення інших повноважень, передбачених чинним
законодавством.
3. Функції та завдання управління
3.1. Вивчення попиту населення в місті Суми на пасажирські та
вантажні перевезення, послуги зв’язку.
3.2. Організація та контроль стоянок автомобільного транспорту та
паркування.
3.3. Підготовка пропозицій щодо формування автобусної мережі
загального користування й мережі таксомоторних стоянок, узгодження цих
питань стосовно транзитного пасажирського транспорту у випадках,
передбачених законодавством і надання на затвердження виконавчого
комітету.
3.4. Узгодження питань щодо надання в установленому порядку у
власність, або передача їх власникам в постійне або тимчасове користування,
у тому числі в оренду, земель територіальної громади операторам
телекомунікацій усіх форм власності під мережі та інші технічні засоби
телекомунікацій.

3.5. Забезпечення облаштування необхідною інфраструктурою
автобусних маршрутів.
3.6. Погодження
паспортів автобусних маршрутів загального
користування.
3.7. Підготовка пропозицій щодо визначення необхідної кількості
автобусів на автобусних маршрутах загального користування, їх
пасажиромісткості, класу, технічних та екологічних показників.
3.8. Підготовка договорів з підприємствами усіх форм власності на
перевезення пасажирів та надання відповідно до них послуг з переможцями
конкурсу.
3.9. Підготовка договорів з надання послуг зв’язку.
3.10. Контроль за дотриманням операторами телекомунікацій закону
про першочергове та позачергове обслуговування послугами зв’язку
пільгових категорій громадян.
3.11. Перевірка правильності надання операторами телекомунікацій
розрахунків щодо відшкодування сум компенсаційних виплат за надання
послуг пільговим категоріям населення безпосередньо на підприємстві
зв’язку.
3.12. Підготовка та узгодження з управлінням економіки вартості
транспортних послуг та розрахункових тарифів для подальшого їх
затвердження виконавчим комітетом згідно з чинним законодавством.
Розробка пропозицій щодо стоянок та парковок транспортних засобів на
території міста і надання пропозицій на затвердження виконавчого комітету.
3.13. Забезпечення безперебійної роботи транспорту у випадках
стихійного лиха, аварій, катастроф та під час ліквідації їх наслідків.
3.14. Контроль за дотриманням підприємствами, установами та
організаціями, які надають транспортні послуги, розрахункових тарифів та
цін на послуги.
3.15. Взаємодія з підприємствами залізничного, авіаційного та
вантажного автомобільного транспорту та зв’язку незалежно від форм
власності, що знаходяться на території міста, органами ДАІ, іншими
органами державної влади з питань, пов'язаних з поліпшенням
обслуговування транспортом та зв’язком населення міста Суми.
3.16. Внесення пропозицій щодо роботи підприємств залізничного,
авіаційного та автомобільного транспорту, підприємств зв’язку.
3.17. Визначення
отриманої кількості рухомого складу для
пасажирських перевезень та забезпечення контролю за його наявністю.
3.18. Розробка для підприємств транспорту обсягу єдиних вимог до
якості послуг, здійснення методологічних, інформаційних послуг.
3.19. Надання пропозицій міській раді щодо відшкодування суми
компенсаційних виплат підприємствам за перевезення пільгових категорій
населення та надання пільг з послуг зв’язку, у межах коштів, затверджених
міським бюджетом.
3.20. Щомісячно, у встановлені терміни, проведення перевірки
розрахунків транспортних підприємств міста та підприємств зв’язку по

визначенню суми компенсаційних виплат та надання вказаних розрахунків
фінансовому управлінню міської ради для взяття до обліку та
відшкодуванню.
3.21. Перевірка правильності надання розрахунків до відшкодування
сум компенсаційних виплат за перевезення пільгових категорій населення та
надання пільг із послуг зв’язку безпосередньо на транспортних
підприємствах.
3.22. Надання пропозицій по проведенню конкурсів, виставок,
семінарів, конференцій, спрямованих на розвиток транспортних послуг та
послуг зв’язку в місті.
3.23. Підготовка матеріалів до плану соціально - економічного
розвитку міста щодо надання транспортних послуг та послуг зв’язку.
Організація його виконання, подання звітів щодо його виконання.
3.24. Розгляд проектів планів підприємств і організацій, які належать
до галузі транспорту та зв’язку, здійснення контролю за їх виконанням.
3.25. Залучення на договірних засадах підприємств, установ та
організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному
соціально-економічному розвитку міста з питань, що входять до компетенції
управління, координація цієї роботи.
3.26. Складання і координація виконання заходів щодо підготовки
об'єктів транспорту та зв’язку до роботи в осінньо-зимовий період, а також
контроль за виконанням заходів з питань охорони праці, пожежної безпеки і
цивільної оборони на підприємствах транспорту та зв’язку.
3.27. Формування замовлення територіальної громади міста на
виконання робіт по ремонту, будівництву та утриманню засобів регулювання
дорожнього руху засобів зв’язку та надання транспортних послуг населенню
міста.
3.28. Організація робіт по визначенню об'єктів регулювання
дорожнього руху транспорту на капітальний ремонт і реконструкцію, участь
у прийманні робіт після завершення.
3.29. Застосування економічних санкцій до підприємства транспорту
та зв’язку, що допустили погіршення встановлених договірних умов.
3.30. Підготовка пропозицій щодо прийняття в комунальну власність
територіальної громади міста новобудов і відомчих об'єктів транспорту та
зв’язку .
3.31. Розгляд пропозицій, заяв, скарг населення, юридичних осіб, що
виникають з приводу транспортного обслуговування та послуг зв’язку в
м.Суми і прийняття з їх приводу заходів у межах своєї компетенції.
4. Права управління
4.1. Контролювати організацію обслуговування громадян в місті
підприємствами транспорту та зв’язку усіх форм власності.

4.2. Готувати замовлення міської ради на обсяги та якісні показники
роботи підприємств транспорту та зв’язку незалежно від форм власності на
підставі укладених договорів.
4.3. Звертатися з пропозиціями до міської ради про надання пільг на
податки, що зараховуються до міського бюджету від підприємств транспорту
на зв’язку.
4.4. Вносити пропозиції на розгляд міської ради про створення,
реорганізацію, ліквідацію, перепрофілювання підприємств, установ та
організацій комунальної власності у сфері транспорту та зв’язку.
4.5. Скликати в установленому порядку наради з питань, що
відносяться до його компетенції.
4.6. Отримувати від фінансового управління дані про виконання
бюджету та витрати бюджетних коштів по галузям транспорту та зв’язку
міста.
4.7. Отримувати від управління статистики , податкової інспекції дані
про виробничо-фінансову діяльність підприємств транспорту та зв’язку
міста.
4.8. Контролювати стан об’єктів транспорту та зв’язку міста, що
знаходяться в комунальній власності територіальної громади.
4.9. Достроково розірвати договір з автомобільним перевізником чи
позбавити його дозволу в разі порушення ним умов договору чи дозволу і
призначити для роботи на автобусному маршруті загального користування
(групі маршрутів) автомобільного перевізника, який за результатами
конкурсу зайняв наступне місце, а в разі їх відмови – призначити до
проведення конкурсу автомобільного перевізника один раз на термін не
більш ніж три місяці.
4.10. У разі припинення автомобільним перевізником перевезення
пасажирів на автобусному маршруті загального користування призначити
перевізника, який за результатами конкурсу зайняв наступне місце, а в разі їх
відмови - призначити до проведення конкурсу автомобільного перевізника
один раз на термін не більш ніж три місяці.
4.11. У разі відкриття автобусного маршруту, який не має паспорту,
призначити один раз тимчасового автомобільного перевізника на термін до
трьох місяців, після чого за результатами функціонування маршруту
надавати пропозиції щодо доцільності відкриття маршруту та проведення
конкурсу.
4.12. Укладати договір із автомобільним перевізником (на таксі) на
право користування облаштованими таксомоторними стоянками та
послугами диспетчерських станцій, якщо вони є власністю громади м. Суми.
5. Структура управління
5.1. Штати управління затверджує міська рада, штатний розклад –
міський голова.

5.2. Управління очолює начальник управління, який призначається та
звільняється з посади міським головою за пропозицією конкурсної комісії,
керує діяльністю управління, несе персональну відповідальність за
виконання покладених на управління повноважень.
5.3. Працівники управління призначаються на посаду розпорядженням
міського голови за рекомендаціями конкурсної комісії. Звільняються з
посади розпорядженням міського голови.
5.4. На період відсутності начальника управління його обов’язки
виконує один із заступників.
5.5. Працівники управління несуть відповідальність за виконання ними
своїх службових обов’язків у відповідності з посадовими обов’язками,
затвердженими начальником управління, згідно чинного законодавства.
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