
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
РІШЕННЯ 

 
16 лютого  2023 року                               м. Шепетівка                                                        №  25 
 

Про затвердження результатів обстеження 

пасажиропотоку пільгових  категорій 

громадян на міських автобусних 

маршрутах 
 

Розглянувши результати обстеження пасажиропотоку пільгових категорій громадян на 

міському автобусному маршруті  загального користування  №№  3, проведеного на 

виконання розпорядження міського голови від 31 січня 2023 року № 03-05/12-2023, у 

відповідності до рішення XII сесії міської ради VII скликання від 04 серпня 2016 року № 28 

та керуючись ст.34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий 

комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В : 

 

1. Затвердити результати обстеження  пасажиропотоку пільгових категорій громадян 

на міському автобусному маршруті загального користування  № 3,  за день по  перевізнику 

(додається). 

2. Внести зміни в додаток до рішення виконавчого комітету від 19.08.2022 року № 228 

«Про затвердження результатів обстеження пасажиропотоку пільгових  категорій громадян 

на міських автобусних маршрутах» : 

2.1. Доповнити додаток пунктом 4 такого змісту:  

4 ФОП Криворчук В.М. 3 61 

2.2. У зв’язку з цим пункти четвертий - одинадцятий вважати відповідно пунктами 

п’ятим  - дванадцятим. 

3. Результати обстеження пасажиропотоку пільгових категорій громадян на міському 

автобусному маршруті загального користування  № 3 застосовувати при розрахунку 

компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян з дати фактичного 

початку виконання умов новоукладеного договору, що підтверджується даними 

диспетчерської служби Адміністративно-комунальної інспекції. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 

відповідно до розподілу посадових обов’язків, начальника фінансового управління В.Дрища, 

начальника управління економіки, підприємництва та підтримки інвестицій  О.Гриня, 

начальника управління праці та соціального захисту населення С.Біласа. 

 

 

 

Міський голова                                                                                             Віталій БУЗИЛЬ 

 



 

Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

№25  від 16.02.2023 

Результати  обстеження 

пасажиропотоку  пільгових категорій громадян на міських 

автобусних маршрутах, що здійснюють перевезення в звичайному 

режимі руху за день 

 

№п/

п 
Назва перевізника № маршруту 

Кількість перевезених 

пільговиків за день 

 А 1 2 

4 ФОП Криворчук В.М. 3 61 

ВСЬОГО 
 

61 

 

 

 

 

Начальник управління праці 

та соціального захисту населення                                                                 Сергій БІЛАС 

 

Керуючий  справами виконавчого комітету                                                Наталія БІЛАС  

                               

 


