
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
РІШЕННЯ 

 
22 березня 2022 року                                 м.Шепетівка                                                  № 58 

 

Про постійну комісію з обстеження 

пасажиропотоків на маршрутах міського 

автомобільного транспорту загального 

користування 

 

З метою посилення соціального захисту громадян, які згідно чинного законодавства 

мають право безоплатного проїзду всіма видами міського пасажирського транспорту 

загального користування  та на виконання ст.37 Закону України “ Про автомобільний 

транспорт”, Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", 

"Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", "Про статус ветеранів 

військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і 

деяких інших осіб та їх соціальний захист", "Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про реабілітацію жертв репресій 

комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991р.", “Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей", "Про охорону дитинства", Бюджетного кодексу 

України та Постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 року № 354 "Про 

безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування", програми підтримки 

учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих учасників АТО/ООС — мешканців м. 

Шепетівки на 2021рік, Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення 

воєнного стану в Україніˮ, керуючись ст. 26  Закону України “ Про місцеве самоврядування в 

Україні” та у зв`язку із кадровими змінами, виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Внести зміни в пункт 3.3 положення про постійну комісію з обстеження 

пасажиропотоків на маршрутах міського автомобільного транспорту загального 

користування затвердженого додатком 2 до рішення виконавчого комітету міської ради від 

18.08.2011 року № 217 «Про постійну комісію з обстеження пасажиропотоків на маршрутах 

міського автомобільного транспорту загального користування», доповнивши його новим 

абзацом  такого змісту: 

“У період воєнного стану в Україні та протягом 1 місяця після його припинення чи 

скаcування, та у разі незміни графіків руху, кількісного складу автотранспорту, діють чинні 

результати обстеження, проведеного до введення воєнного стану.” 

2.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

відповідно до розподілу посадових обов’язків та начальника управління праці та соціального 

захисту населення Шепетівської міської ради Сергія Біласа. 

 

 

 

Міський голова                                                                                               Віталій БУЗИЛЬ 


