
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

15.07.2021 № 477 

 

Про продовження ФОП Козіну В.М. строку дії договору (дозволу) з 

перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування №2 

„АС-1 – Ринок (по вул.Січових Стрільців)“ 

 

 

Відповідно до статті 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, до пункту 4, абзацу 2 пункту 29, абзацу 9 пункту 53 Порядку 

проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 3 грудня 2009 року № 1081 (зі змінами), пункту 16 Правил надання 

послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176 (зі змінами), 

враховуючи рішення виконавчого комітету міської ради від 27.09.2016 № 278 

„Про укладення договорів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 

загального користування“, у зв’язку з закінченням 03.10.2021 року строку дії 

Договору на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 

користування №2 „АС-1 – Ринок (по вул.Січових Стрільців)“ та з метою 

забезпечення населення міста стабільними та якісними послугами з 

пасажироперевезень, на підставі заяви ФОП Козіна В.М. від 02 липня 2021 року 

та поданих документів виконком  міської  ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Продовжити фізичній особі-підприємцю Козіну Валерію 

Миколайовичу строк дії договору (дозволу) з перевезення пасажирів на 

автобусному маршруті загального користування – міському маршруті № 2 „АС-

1 – Ринок (по вул.Січових Стрільців)“ на 5 (п’ять) років – до 03.10.2026 року. 

2. Доручити міському голові Сімонову А.В. укласти договір на 

перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування - 

міському маршруті № 2 „АС-1 – Ринок (по вул.Січових Стрільців)“ із фізичною 

особою-підприємцем Козіним Валерієм Миколайовичем. 

3. Погодити приватному перевізнику Козіну В.М. режим руху 

„маршрутне таксі“, схему маршруту та розклад руху (додаються). 
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4.  Зобов’язати ФОП Козіна В.М.: 

1) позначити в транспортному засобі пільгові місця; 

2) розмістити для пасажирів інформацію про вартість проїзду; 

3) дотримуватися у роботі вимог чинного законодавства у сфері 

пасажироперевезень. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Котенка О.А. 

 

 

 

Секретар ради Сергій ПАЗЮК 


