
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.03.2020 №215 та 
внесення змін до діючих договорів, укладених між виконавчим комітетом 
Запорізької міської ради та суб’єктами господарювання, що надають послуги з 
перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування 

 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про автомобільний транспорт», постановами Кабінету Міністрів України від 
03.12.2008 №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з 
перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» із 
змінами і доповненнями та від 18.02.1997 №176 «Про затвердження Правил 
надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» зі змінами і 
доповненнями, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 
16.03.2020 №215 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 
від 11.03.2020 №211», Закону України «Про захист населення від інфекційних 
хвороб», розпорядження міського голови від 11.03.2020 №82р «Про 
переведення Запорізької міської ланки територіальної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного захисту в режим функціонування підвищеної 
готовності», враховуючи розпорядження голови обласної державної 
адміністрації від 06.03.2020 №94 «Про проведення профілактичних заходів з 
недопущення поширення випадків захворювання на COVID-19 при наданні 
транспортних послуг», протокол позачергового засідання місцевої комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій м. Запоріжжя 
від 16.03.2020 №07, виконавчий комітет Запорізької міської ради 
ВИРІШИВ: 

1. Доручити управлінню з питань транспортного забезпечення та зв’язку 
міської ради ініціювати внесення змін до діючих договорів, укладених між 
виконавчим комітетом Запорізької міської ради та суб’єктами господарювання, 
що надають послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 
загального користування, шляхом укладання додаткових угод за формою, що 
додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради    
Мішка С.М. 
 

Міський голова        В.В.Буряк



Пояснювальна записка 
до проекту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради 

«Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.03.2020 
№215 та внесення змін до діючих договорів, укладених між виконавчим 
комітетом Запорізької міської ради та суб’єктами господарювання, що 
надають послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 

загального користування» 
 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про автомобільний транспорт», постановами Кабінету Міністрів України від 
03.12.2008 №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з 
перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» із 
змінами і доповненнями та від 18.02.1997 №176 «Про затвердження Правил 
надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» зі змінами і 
доповненнями, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 
16.03.2020 №215 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 
від 11.03.2020 №211», Закону України «Про захист населення від інфекційних 
хвороб», розпорядження міського голови від 11.03.2020 №82р «Про 
переведення Запорізької міської ланки територіальної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного захисту в режим функціонування підвищеної 
готовності», враховуючи розпорядження голови обласної державної 
адміністрації від 06.03.2020 №94 «Про проведення профілактичних заходів з 
недопущення поширення випадків захворювання на COVID-19 при наданні 
транспортних послуг», протокол позачергового засідання місцевої комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій м. Запоріжжя 
від 16.03.2020 №07, підготовано проект рішення виконавчого комітету 
Запорізької міської ради, яким передбачається доручити управлінню з питань 
транспортного забезпечення та зв’язку Запорізької міської ради ініціювати 
внесення змін до договорів надання послуг з перевезення пасажирів на міських 
автобусних маршрутах загального користування, за формою, що додається до 
рішення. 

 

 

Начальник управління з питань  
транспортного забезпечення  
та зв’язку міської ради       О.О.Власюк 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого  

комітету міської ради 

_________№______ 

 

 

Додаткова угода до Договору надання послуг з перевезення пасажирів на 

автобусних маршрутах загального користування від «___» ______р. № ___ 

 

м. Запоріжжя                                                                «_____»__________20__року 

 

 

Виконавчий комітет Запорізької міської ради (Замовник) в особі 

начальника управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку міської 

ради Власюка Олександра Олександровича, діючого на підставі Положення про 

управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку Запорізької міської 

ради, з однієї сторони, та ________________________ (Перевізник), в особі 

____________________________________________, діючого на підставі 

_________________________________, з другої сторони, (в подальшому разом 

іменуються Сторони), уклали дану додаткову угоду про наступне:  

1. Змінити п.п.2.2.4 п.2 Розділу 2 «Зобов’язання сторін», виклавши в 

наступній редакції із відповідною нумерацією у договорі: «Утримувати 

транспортні засоби в належному санітарному стані. При виникненні загрози 

поширення особливо небезпечних інфекційних хвороб забезпечувати 

проведення додаткових превентивних заходів безпеки, забезпечити водіїв 

засобами індивідуального захисту, посилити дезінфекцію в салонах 

транспортних засобів, відповідно до рекомендацій МОЗ, ВООЗ, 

держпродспоживслужби та інших суб’єктів, що мають компетенцію надавати 

такі рекомендації.».  

2. Змінити п.п.2.2.6 п.2 Розділу 2 «Зобов’язання сторін», виклавши в 

наступній редакції із відповідною нумерацією у договорі: «Забезпечити 

функціонування системи моніторингу транспортних засобів (GPS), надавати 

Замовнику постійний автоматичній доступ до інформації про 

місцезнаходження транспортних засобів в режимі реального часу у форматі 

GTFS-RT.».  

3. Змінити п.п.2.2.28 п.2 Розділу 2 «Зобов’язання сторін», виклавши в 

наступній редакції із відповідною нумерацією у договорі: «Облаштовувати та 

забезпечувати прибирання місць розвороту та короткострокової стоянки 

автобусів, а також прилеглих до них територій, у радіусі 15 метрів, за 

допомогою сторонніх організацій чи осіб на умовах, передбачених чинним 

законодавством, підтримувати належний санітарний стан у зазначених 

місцях.». 

4. Змінити п.п.2.2.31 п.2 Розділу 2 «Зобов’язання сторін», виклавши в 

наступній редакції із відповідною нумерацією у договорі: «Одночасно з 
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укладенням цього Договору здійснити укладення договору(ів) на отримання 

компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян з 

управлінням соціального захисту населення міської ради по району, за місцем 

реєстрації перевізника.». 

5. Змінити п.п.2.2.32 п.2 Розділу 2 «Зобов’язання сторін», виклавши в 

наступній редакції із відповідною нумерацією у договорі: «Забезпечувати 

чинність договору(ів) на отримання компенсаційних виплат за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян, визначених у п. 2.2.31. цього Договору.». 

6. Додати п.п.2.2.33 п.2 Розділу 2 «Зобов’язання сторін», виклавши в 

наступній редакції із відповідною нумерацією у договорі: «Негайно 

інформувати Замовника про обставини, що впливають на належне транспортне 

забезпечення.». 

7. Додати п.п.2.2.34 п.2 Розділу 2 «Зобов’язання сторін», виклавши в 

наступній редакції із відповідною нумерацією у договорі: «Виконувати 

постанови Кабінету Міністрів України, інші розпорядчі документи органів 

виконавчої влади або місцевого самоврядування для запобігання чи в разі 

настання надзвичайної ситуації, або в разі впровадження надзвичайного стану.». 

8. Змінити п.п.11.1 Розділу 11 «Перехідні положення», виклавши в 

наступній редакції із відповідною нумерацією у договорі:«Умови договору 

щодо системи справляння плати за проїзд з використанням єдиного 

електронного квитка вступають в дію з дати прийняття Замовником рішення 

про створення автоматизованої системи обліку оплати проїзду.». 

9. Інші умови договору залишаються без змін та є обов’язковими для 

виконання Сторін. Ця Угода складена при повному розумінні Сторонами її 

умов, наслідків та термінології українською мовою у двох автентичних 

примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із 

Сторін.  

10. Дана додаткова угода є невід’ємною частиною договору надання 

послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального 

користування від «___» ________р. №_____ та набирає чинності з моменту її 

підписання повноважними представниками Сторін.  

11. Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи сторін.  

 

 

 

 

 
Начальник управління з питань  
транспортного забезпечення  
та зв’язку міської ради       О.О.Власюк 

 

 

Керуючий справами  
виконкому ради        Р.А.Омельянович 
 


