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П О Л О Ж Е Н Н Я 
про Координаційну раду з безпеки дорожнього руху при  

обласній державній адміністрації 

1. Координаційна рада з безпеки дорожнього руху при обласній держав-
ній адміністрації (далі – Координаційна рада) є тимчасовим консультативно-
дорадчим органом обласної державної адміністрації у сфері дорожнього руху та 
його безпеки. 

2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією і за-
конами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради 
України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами 
Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, розпорядженнями голови 
обласної державної адміністрації, а також цим Положенням. 

3. Основними завданнями Координаційної ради є забезпечення коорди-
нації дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
підприємств та їх об’єднань, установ і організацій, незалежно від форм влас-
ності і господарювання, з безпеки дорожнього руху. 

4. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:  

1) вивчає причини аварійності, розробляє заходи, спрямовані на підви-
щення безпеки дорожнього руху, подає пропозиції з питань, що потребують 
рішення облдержадміністрації та органів місцевого самоврядування; 

2) організовує роботу, пов’язану з розробленням проєктів обласних про-
грам з безпеки дорожнього руху, аналізує ефективність чинного законодавства 
із зазначених питань, вносить пропозиції щодо його удосконалення. Сприяє 
впровадженню у практику досягнень науково-технічного прогресу у сфері 
безпеки дорожнього руху; 

3) вносить пропозиції до проєктів регіональних та галузевих програм з 
безпеки дорожнього руху, а також щодо матеріального і фінансового забезпе-
чення цих програм; 

4) розглядає пропозиції місцевих органів виконавчої влади, органів місце-
вого самоврядування з питань дорожнього руху; 

5) вивчає та забезпечує впровадження передового досвіду з профілактики 
безпеки дорожнього руху. 

5. Координаційна рада має право: 

1) отримувати в установленому законодавством порядку від місцевих 
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств та їх 
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об’єднань, установ та організацій, незалежно від форм власності і господа-
рювання, матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань; 

2) залучати в установленому законодавством порядку кваліфікованих спе-
ціалістів місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
підприємств та їх об’єднань, установ та організацій, незалежно від форм 
власності і господарювання (за згодою), до участі в опрацюванні проблемних 
питань з безпеки дорожнього руху, а також для аналізу і підготовки матеріалів 
на розгляд Координаційної ради; 

3) заслуховувати на своїх засіданнях пропозиції місцевих органів вико-
навчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств та їх об’єднань, 
установ та організацій незалежно від форм власності і господарювання, щодо 
безпеки дорожнього руху (за згодою); 

4) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань 
постійні або тимчасові робочі групи; 

5) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших 
заходів. 

6. Координаційна рада під час виконання покладених на неї завдань 
взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого само-
врядування, підприємствами та їх об’єднаннями, установами та організаціями. 

7. Формою роботи Координаційної ради є засідання, що проводяться у 
разі потреби за рішенням її голови, але не рідше одного разу на квартал. 

8. Засідання Координаційної ради вважається правочинним, якщо на 
ньому присутні більш як половина її членів. 

9. На своїх засіданнях Координаційна рада розробляє пропозиції та 
рекомендації з питань, що належать до її компетенції. 

10. Пропозиції та рекомендації Координаційної ради вважаються схвале-
ними, якщо за них проголосувала більш ніж половина присутніх на засіданні 
членів Координаційної ради. 

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на 
засіданні. 

11. Пропозиції та рекомендації Координаційної ради фіксуються у прото-
колі, що підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається 
усім членам Координаційної ради. 

Член Координаційної ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), 
може викласти у письмовій формі свою думку, що додається до протоколу 
засідання. 

12. Організаційно-методичне забезпечення роботи Координаційної ради 
здійснює управління інфраструктури обласної державної адміністрації.  
 
 
Керівник апарату  
адміністрації        Оксана САМОЛЮК 


