!
УКРАЇНА
ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
16 січня 2019 року

м. Деражня

№4

Про утворення комісії по обстеженню
надання послуг пільгового перевезення
на міському маршруті загального користування
автомобільним транспортом на території
міста Деражня
Керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст.7, 37 Закону України «Про автомобільний транспорт», відповідно до
Порядку відшкодування витрат за пільгове перевезення окремих категорій
громадян на міських маршрутах загального користування автомобільним
транспортом на території міста Деражня на 2019 рік, затвердженого
рішенням виконавчого комітету міської ради від 20.12.2018 року № 111, з
метою реалізації прав громадян, які мають право на пільги в автомобільному
транспорті міського сполучення (за винятком таксі) на території міста
Деражня за рахунок коштів міського бюджету, міськвиконком
ВИРІШИВ:
1.Утворити комісію по обстеженню надання послуг пільгового перевезення
на міському маршруті загального користування автомобільним транспортом
на території міста Деражня та затвердити її склад (додаток 1).
2.Комісії по обстеженню надання послуг пільгового перевезення на міському
маршруті загального користування автомобільним транспортом на території
міста Деражня здійснювати свою діяльність відповідно до вимог Порядку
відшкодування витрат за пільгове перевезення окремих категорій громадян на
міських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на
території міста Деражня на 2019 рік, затвердженого рішенням виконавчого
комітету міської ради від 20.12.2018 року № 111.
3.Затвердити форму Акту обстеження надання послуг пільгового перевезення
на міському маршруті загального користування автомобільним транспортом
на території міста Деражня (додаток 2).

4.Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від
19.07.2018 року № 61 «Про утворення комісії по обстеженню надання послуг
пільгового перевезення на міському маршруті загального користування
автомобільним транспортом на території міста Деражня».
5.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Беднарського О. А..

Міський голова

Ковпак А. М.

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Деражнянської міської ради
від 16.01.2019 №4

СКЛАД
комісії по обстеженню надання послуг пільгового перевезення на міському
маршруті загального користування автомобільним
транспортом на території міста Деражня
Голова комісії

Заворотний Андрій Депутат Деражнянської міської ради,
Юрійович
член постійної комісії з питань
планування, фінансів, бюджету
соціально-економічного розвитку

Секретар
комісії

Косевич Надія
Василівна

Спеціаліст І категорії – економіст
виконавчого комітету Деражнянської
міської ради

Члени комісії

Мацьков Микола
Феліксович

Голова Деражнянської районної
організації ветеранів України

С и д о р ч у к Депутат Деражнянської міської ради,
О л е к с а н д р член постійної комісії з питань
Олександрович
планування, фінансів, бюджету
соціально-економічного розвитку
К а р а б а н о в Депутат Деражнянської міської ради,
В о л о д и м и р член постійної комісії з питань
Миколайович
промисловості, підприємництва,
транспорту, зв’язку та сфери послуг
Стадник Віталій
Олександрович

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів ради

Юрист КП «Деражнянська ЖЕК №1»

Беднарський О. А.

До
д
Додаток 2
До рішення виконавчого комітету
Деражнянської міської ради
від 16.01.2019 №4
АКТ
обстеження надання послуг пільгового перевезення на міському маршруті
загального користування автомобільним транспортом на території міста
Деражня звичайного режиму руху №________________________________
(назва маршруту)

«___» ________2019 р.
Час: з ___ год _____ хв
по ___ год _____хв.

м. Деражня

Комісія по обстеженню надання послуг пільгового перевезення на
міському маршруті загального користування автомобільним транспортом на
території міста Деражня у складі:
Голова комісії: _____________________
Секретар:
______________________
Члени комісії: ______________________
______________________
______________________
На підставі рішення виконавчого комітету міської ради від 17.01.2019
року №___ «Про утворення комісії по обстеженню надання послуг пільгового
перевезення на міському маршруті загального користування автомобільним
транспортом на території міста Деражня», в присутності представника
перевізника _________________(П.І.П), провела обстеження надання
перевізником послуг пільгового перевезення окремих категорій громадян на
міському маршруті загального користування автомобільним транспортом на
території міста Деражня. За результатами обстеження міського автобусного
маршруту загального користування «РТП-Орбіта» у звичайному режимі руху
автобусом __________ (марка транспортного засобу) ______ (серія та
номерний знак), керуючись п.10 п. а ст. 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР, комісією
встановлено:
Дата

Початок
рейсу

Напрям
(прямий,
зворотний)

Марка та
№
автобуса

Кількість
платних
всього

Кількість
пільгових
пасажирів

1

2

3

4

Разом

-

-

-

5

6

Коефіцієнт співвідношення пільгових пасажирів до платних по міських
маршрутах загального користування автомобільного транспорту на ___
квартал 2019 року становить ___________(Сума гр. 6 / сума гр. 5)
Підписи членів комісії:
Голова комісії____________________
Секретар комісії __________________
Члени комісії:
____________________
____________________
____________________
З актом ознайомлений: «____»________2019 року
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(П.І.Б. перевізника, уповноваженого представника)

Перевізник для ознайомлення з Актом не з’явився/відмовився від підписання
(потрібне підкреслити)

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів ради

Беднарський О. А.

