
Проєкт рішення 

 

Виконавчий комітет 

Білоцерківська міська рада 

Київської області 

 
від «11» травня 2021 р.                    м. Біла Церква                                         № 319 

 

 

 

Про продовження строку дії договорів на 

перевезення пасажирів на автобусному 

маршруті загального користування 

 

Розглянувши пояснювальну записку відділу транспорту та зв’язку Білоцерківської 

міської ради №111 від 12 квітня 2021 року, на підставі заяв Малого приватного підприємства 

«Діліжанс» від 12 березня 2021 року № 12, № 13, відповідно до Закону України «Про 

автомобільний транспорт», підпункту 12 пункту «а» статті 30, статті 40, частини 6 статті 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», абзацу 2 пункту 29, підпункту 9 

пункту 53, підпункту 1 пункту 55 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 

автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 (зі змінами), рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 09 лютого 2021 року № 103 «Про затвердження Типового 

договору на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування 

Білоцерківської міської територіальної громади», виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Продовжити на 1 (один) рік строк дії Договору № 44 від 14 червня 2018 року на 

перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування в м. Біла Церква 

№2 «вул. Івана Кожедуба - залізнична станція «Роток», укладеного між виконавчим комітетом 

Білоцерківської міської ради та Малим приватним підприємством «Діліжанс». 

2. Продовжити на 1 (один) рік строк дії Договору № 45 від 14 червня 2018 року на 

перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування в м. Біла Церква 

№5 «Житловий масив Таращанський (фабрика «Модерн») - залізнична станція «Роток», 

укладеного між виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради та Малим приватним 

підприємством «Діліжанс». 

3. Відділу транспорту та зв’язку Білоцерківської міської ради підготувати додаткові 

угоди щодо викладення Договорів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 

загального користування, зазначених у пунктах 1, 2  рішення в новій редакції. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 
Міський голова         Геннадій ДИКИЙ 


