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Резерви  підвищення  ефективності  транспортного  обслуговування
підприємства  можна  поділити  на  дві  групи:  екстенсивні  та  інтенсивні.  До
першої групи можна віднести:

– усунення простоїв,  що викликані різними причинами організаційного
характеру;

– прискорення технічного і ремонтного обслуговування рухомого складу;
– зниження простоїв робітників і рухомого складу;
–  удосконалення  ремонтного  обслуговування  транспортних  засобів  та

скорочення простоїв транспорту в ремонті;
– зниження витрат на транспортне обслуговування. 
В  процесі  аналізу  рівня  організації  та  ефективності  транспортного

господарства  ДП «Центргаз»  виявлено  ряд  напрямків  і  резервів  підвищення
його  функціонування.  До  них  відносяться:  скорочення  втрат  часу  при
перевезення,  ліквідація  пробігу  транспорту  без  вантажу  за  рахунок
запровадження  прогресивних  систем  перевезень,  зниження  витрат  на
транспортне  обслуговування,  детальне  вивчення  вантажопотоків,  вибір
найбільш раціональних режимів перевезень, що дає можливість скоротити до
мінімуму втрати робочого часу, покращення організації перевезень, раціональне
використання виробничих площ та обладнання, зниження простоїв робітників і
рухомого складу.
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