
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

Про розірвання договорів та 

укладання тимчасових договорів на 

перевезення пасажирів на маршрутах 

загального користування 
 

 

В зв’язку зі смертю автомобільного перевізника Дремлюги Олександра 

Омельяновича (свідоцтво про смерть від 26 березня 2018 року, серія 1-БВ         

№ 323410) та ознайомившись із рішенням конкурсного комітету, взявши до 

уваги заяву автомобільного перевізника Дремлюги Геннадія Олександровича, 

зареєстрованої у виконавчому комітеті міської ради 27 березня 2018 року 

№48/1326-01-17/2018 щодо надання дозволу на тимчасове обслуговування 

маршрутів загального користування №3 «с. Пашківці – Сільгосптехніка» графік 

12 та графік 22, № 5а «КПУ – Лікарня - Вокзал II» графік 25, відповідно до 

Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів 

України від 03 грудня 2008 року «Про затвердження Порядку проведення 

конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 

користування», розпорядження міського голови від 28 березня 2018 року              

№ 80/2018-рвс «Про відрядження Мельничука М.С., Савіцького В.В.», 

керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради 
 

ВИРІШИВ: 

 

29 березня 2018 року  Старокостянтинів   №99 

1. Розірвати договора на перевезення пасажирів укладені між виконавчим 

комітетом Старокостянтинівської міської ради та автомобільним перевізником 

Дремлюгою О.О. в зв’язку зі смертю: 

1) договір від 01 квітня 2016 року № 5 на перевезення пасажирів на 

автобусному маршруті загального користування № 3 «с. Пашківці – 

Сільгосптехніка» графік 12; 

 

2) договір від 27 лютого 2015 року № 1 на перевезення пасажирів на 

автобусному маршруті загального користування № 3 «с. Пашківці – 

Сільгосптехніка» графік 22; 

 

3) договір від 22 квітня 2017 року № 5 на перевезення пасажирів на 

автобусному маршруті загального користування № 5а «КПУ – Лікарня - Вокзал 

II» графік 25. 
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2. Дозволити автомобільному перевізнику Дремлюзі Геннадію 

Олександровичу тимчасово здійснювати перевезення пасажирів на автобусних 

маршрутах загального користування: № 3 «с. Пашківці – Сільгосптехніка» 

графік 12 та графік 22, № 5а «КПУ – Лікарня - Вокзал II» графік 25. 

 

3. Управлінню економіки виконавчого комітету міської ради (Грозян І.М.):  

1) забезпечити укладання тимчасових договорів на перевезення пасажирів 

на автобусних маршрутах загального користування № 3 «с. Пашківці – 

Сільгосптехніка» графік 12 та графік 22, № 5а «КПУ-Лікарня- Вокзал II» графік 

25 між фізичною особою підприємцем Дремлюгою Г.О. та виконавчим 

комітетом міської ради терміном на три місяці; 

 

2) оголосити конкурс на перевезення пасажирів на маршрутах. 

 

4. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету 

міської ради (Шабельник Н.І.) проводити компенсаційні виплати за пільговий 

проїзд міським транспортом окремих категорій громадян тимчасовому 

перевізнику Дремлюзі Геннадію Олександровичу відповідно до рішення. 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Богачука В.В. 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                підпис                                       В. Богачук 

 


