
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
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РІШЕННЯ 
 

    29 липня _2021__ року                     Старокостянтинів                         № __239_ 

 

 

Про розірвання договору з автомобільним 

перевізником МИКОЛАЙЧУКОМ Степаном 

Степановичем на перевезення пасажирів на маршруті 

загального користування № 3 графік № 20 

 

 

Розглянувши звернення автомобільного перевізника МИКОЛАЙЧУКА 

Степана Степановича, яке зареєстроване у виконавчому комітеті міської ради 

09 липня 2021 року за № М-1084, щодо розірвання договору на перевезення 

пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування № 3 

графік 20 «Пашківці-Сільгосптехніка» та звернення ФОП МАНАЧИНОЇ 

Любові Степанівни, яке зареєстроване у виконавчому комітеті міської ради              

12 липня 2021 року за № М-1103, щодо надання дозволу на тимчасове 

обслуговування маршруту загального користування № 3 графік № 20 

«Пашківці- Сільгосптехніка», рішення конкурсного комітету з визначення 

автомобільних перевізників з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 

загального користування в Старокостянтинівській міській територіальній 

громаді від 14 липня 2021 року № 4, відповідно до Закону України «Про 

автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 

2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з 

перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», 

пункту 4.1 договору на перевезення пасажирів на маршрутах загального 

користування від 28 вересня 2020 року № 5, укладеного між автобусним 

перевізником МИКОЛАЙЧУКОМ Степаном Степановичем та виконавчим 

комітетом міської ради, розпорядження міського голови від 19 липня 2021 року 

№ 318/2021-рв «Про надання частини чергової відпустки Миколі 

МЕЛЬНИЧУКУ та надання права першого підпису Володимиру БОГАЧУКУ», 

керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Розірвати з автомобільним перевізником МИКОЛАЙЧУКОМ Степаном



 

2 

 

Степановичем договір на перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування № 3 графік № 20 «Пашківці - Сільгосптехніка»         

від 28 вересня 2021 року № 5, укладений між виконавчим комітетом 

Старокостянтинівської міської ради та автомобільним перевізником 

МИКОЛАЙЧУКОМ Степаном Степановичем. 

 

2. Дозволити фізичній особі - підприємцю МАНАЧИНІЙ Любові 

Степанівні тимчасово здійснювати перевезення пасажирів на автобусному  

маршруті загального користування № 3 графік № 20 «Пашківці - 

Сільгосптехніка». 

 

3. Управлінню житлово - комунального господарства та інфраструктури 

виконавчого комітету міської ради (Світлана ОВЧАР ) підготувати та подати на 

підпис міському голові проєкт тимчасового договору на перевезення пасажирів 

на автобусному маршруті загального користування № 3 графік № 20 

«Пашківці- Сільгосптехніка» та оголосити конкурс з перевезення пасажирів на 

цьому маршруті. 

 

4. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету  

міської ради (Наталія КОТ) проводити компенсаційні виплати за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян тимчасовому перевізнику МАНАЧИНІЙ 

Любові Степанівні  відповідно до рішення. 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської 

ради Володимира БОГАЧУКА. 

 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради               підпис          Володимир БОГАЧУК 
 

 


