
 

 

     
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

РІШЕННЯ 
 

16 лютого 2023 року                                м. Шепетівка                                                           № 34 

 

Про продовження строку договору на  

перевезення пасажирів автомобільним 

транспортом на приміських  маршрутах, 

які не виходять за межі територіальної 

громади 

 

В зв’язку з закінченням 13 березня  2023 року строку дії договорів  на перевезення 

пасажирів автомобільним транспортом  загального користування   № 20  від 03.03.2018 року  

на  маршруті  № 1906 Шепетівка-Плесна в поєднанні з маршрутом №1904 Шепетівка- 

Жилинці» та  №21 від 03.03.2018 року на маршруті  №1908 Шепетівка - Пліщин ,  укладених  

Шепетівською районною державною адміністрацією з перевізником   ПрАТ «Шепетівське 

АТП 16807»  , розглянувши  його заяву від 12.12.2022 року № 5179/03-12,    відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 №1081 «Про  затвердження Порядку 

проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 

користування » (із змінами та доповненнями ), постанови Кабінету Міністрів України від 

18.02.1997 року №176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського  

автомобільного транспорту» ( із змінами та доповненнями), враховуючи лист  Шепетівської 

районної військової адміністрації Хмельницької області №7/09-81882022 від 26.10.2022 року, 

керуючись п.2 р ІІ Закону України «Про внесення змін до статті 7 Закону України «Про 

автомобільний транспорт»  щодо організації перевезень», ст.7  Закону України „Про 

автомобільний транспорт”, ст.30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 

виконавчий комітет міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

 

1.  Провести заміну замовника у чинних договорах №20 на перевезення пасажирів 

автомобільним транспортом загального користування від 03.03.2018 року та №21  на 

перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування від 03.03.2018 

року, замінивши    замовника – Шепетівську районну державну адміністрацію  в особі голови 

Шепетівської районної державної адміністрації Підопригори Романа Борисовича на 

замовника – виконавчий комітет Шепетівської міської ради  в особі  міського голови Бузиля 

Віталія Володимировича. 

2.  Продовжити дію договору № 20 від 03.03.2018 року на  перевезення пасажирів 

автомобільним транспортом  загального користування  на  маршруті №1906 Шепетівка – 

Плесна в поєднанні маршрутом №1904 Шепетівка –Жилинці , укладеного з автомобільним 

перевізником  ПрАТ «Шепетівське АТП 16807», з  14.03.2023 року на період дії воєнного 

стану в Україні і протягом одного року з дня його припинення.  

3. Продовжити дію договору № 21 від 03.03.2018 року на  перевезення пасажирів 

автомобільним транспортом  загального користування  на  маршруті №1908 Шепетівка – 

Пліщин, укладеного з автомобільним перевізником  ПрАТ «Шепетівське АТП 16807»,  з 

14.03.2023 року на період дії воєнного стану в Україні і протягом одного року з дня його 

припинення.  



 

 

4.  Управлінню економічного розвитку , підприємництва та підтримки інвестицій 

апарату Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів 

забезпечити підготовку  додаткових угод  для продовження договорів та розкладів руху 

автобусів на маршрутах , зазначених у п.2 ,3  даного рішення. 

5.  ПрАТ «Шепетівське АТП 16807»: 

5.1. забезпечити на маршрутах , зазначених у п.2, 3 даного рішення, виконання  

пасажирських перевезень у відповідності до затверджених розкладів руху із застосуванням 

економічно обґрунтованих тарифів на проїзд; 

5.2.   надавати письмову інформацію з розрахунками щодо  зміни вартості проїзду.   

6. Контроль за виконанням рішення покласти на  заступника міського  голови  з питань 

діяльності  виконавчих органів ради   згідно з  розподілом  обов’язків. 

 

 

 

Міський голова                                                                                             Віталій БУЗИЛЬ  


