
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
від ______________ 2019 року № _____ 

 
м. Олександрія 

 
 

Про розірвання договору на перевезення  
пасажирів на міських автобусних маршрутах  
загального користування з ФОП Сизовим А.Т. 
 

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,           
ст.ст. 6, 7, 30, 31, 43 Закону України «Про автомобільний транспорт», п. 55 Порядку 
проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 
користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008                     
№ 1081, на підставі  пп. 3.2, 5.2, 6.2, 6.2.1 договору від 17.08.2013 № 61 з перевезення 
пасажирів на автобусному маршруті загального користування, укладеного між виконавчим 
комітетом Олександрійської міської ради та ФОП Сизовим А.Т., за систематичні порушення 
умов договору: недотримання регулярності руху, відмову у пільгових перевезеннях 
ліквідаторів Чорнобильської АЕС І категорії; враховуючи: протокольне рішення 
конкурсного комітету щодо організації та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 
міських автобусних маршрутах загального користування в адміністративно-територіальних 
межах Олександрійської міської ради від 04.10.2019; порушення, які були виявлені під час 
проведення перевірок 12, 13 та 17 вересня 2019 року за розпорядженням міського голови від 
10.09.2019 № р-115-з «Про створення робочої групи з проведення перевірки роботи міських 
автобусних маршрутів загального користування» та лист - попередження міського голови 
Цапюка С.К. від 09.10.2019 року № 276/10/05/1 про одностороннє розірвання договору від 
17.08.2013 № 61 з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 
користування, укладеного між виконавчим комітетом Олександрійської міської ради та 
ФОП Сизовим А.Т. 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 

1. Розірвати договір від 17.08.2013 № 61 з перевезення пасажирів на автобусному 
маршруті загального користування, укладений між виконавчим комітетом Олександрійської 
міської ради та ФОП Сизовим А.Т., на міські автобусні маршрути №№ 11, 12                                   
в односторонньому порядку з 30.10.2019 року. 

 
2. Управлінню інформатизації та інформаційно-аналітичної політики міської ради 

забезпечити офіційне оприлюднення даного рішення в термін до 30.10.2019 включно. 
 
3. Доручити конкурсному комітету з визначення автомобільних перевізників на 

міських автобусних маршрутах загального користування провести конкурс з перевезення 
пасажирів на автобусних маршрутах загального користування. 
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4. Управлінню економіки міської ради вжити заходи з призначення тимчасових 
перевізників на міські автобусні маршрути загального користування та провести підготовку 
проведення конкурсу. 

 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Давиденко Л.В. 
 
 
 
 
 
Міський голова С. ЦАПЮК 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету В. ЧЕБОТАРЬОВ 


