
            П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

 

Про затвердження примірної форми Договору  

про надання послуг з перевезення автомобільним  

транспортом в умовах надзвичайних ситуацій 
 

 

Відповідно до частини дванадцятої статті 33, пункту 1 частини другої 

статті 89 Кодексу цивільного захисту України, глави 52 Розділу ІІ, глави 64 

Розділу ІІІ Цивільного кодексу України, керуючись підпунктом 12 пункту «а» 

статті 30, підпунктом 6 пункту «б» частини першої статті 33, статтею 52, 

частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

України», Законом України «Про правовий режим надзвичайного стану», 

абзацом сьомим статті 10 Закону України «Про дорожній рух», абзацом 

п’ятдесят другим Розділу ІІІ указу Президента України 26.03.1999 № 287/99 

«Про Концепцію захисту населення і територій у разі загрози та виникнення 

надзвичайних ситуацій», абзацу п’ятого підпункту 11 пункту 10 Положення про 

спеціалізовані служби цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України 08.07.2015 № 469 «Про затвердження Положення про 

спеціалізовані служби цивільного захисту», наказом Міністерства України з 

питань надзвичайних ситуацій 07.09.2004 № 44 «Про затвердження 

Методичних рекомендацій щодо планування і порядку проведення евакуації 

населення», Розділом ІІІ наказу Міністерства транспорту та зв’язку України 

17.11.2009 № 1175 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на 

послуги пасажирського автомобільного транспорту», беручи до уваги абзац 

п’ятий пункту 8 частини восьмої Положення про територіальні спеціалізовані 

служби місцевого рівня цивільного захисту, затвердженого рішенням 

виконкому 27.01.2016 № 26 «Про територіальні спеціалізовані служби 

місцевого рівня цивільного захисту міста» (зі змінами), з метою організації 

заходів щодо завчасного реагування на надзвичайні ситуації і недопущення 

загибелі населення, зменшення матеріальних збитків, підвищення рівня 



готовності всіх видів наявного автомобільного транспорту (автобуси, вантажні 

автомобілі) до евакуаційних перевезень, виконком міської ради ВИРІШИВ:  

 

1. Затвердити примірну форму Договору про надання послуг з 

перевезення автомобільним транспортом в умовах надзвичайних ситуацій, що 

додається. 

2. Уповноважити заступника міського голови, який координує роботу 

управління охорони здоров’я та цивільного захисту населення Ужгородської 

міської ради, на укладання від імені територіальної громади міста Ужгород в 

особі виконавчого комітету Ужгородської міської ради договору про надання 

послуг з перевезення автомобільним транспортом в умовах надзвичайних 

ситуацій на умовах, визначених у додатку. 

3. З метою організації виконання цього рішення надати право управлінню 

охорони здоров’я та цивільного захисту населення від імені Ужгородської 

міської ради самостійно приймати рішення, пов’язані з наданням послуг з 

перевезення автомобільним транспортом в умовах надзвичайних ситуацій, у 

тому числі, внесення змін та доповнень до договору про надання послуг з 

перевезення автомобільним транспортом в умовах надзвичайних ситуацій, 

прийняття інших рішень, необхідних для виконання умов цього договору. 

4. В умовах надзвичайних ситуацій службі транспортного забезпечення 

міста Ужгород невідкладно організувати евакуаційні перевезення шляхом 

залучення на договірних засадах усіх видів наявного автомобільного 

транспорту (автобуси, вантажні автомобілі) та забезпечувати безперервне 

управління евакуаційними перевезеннями.  

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Ю. Рахівського. 

 

 

 

Міський голова                                                                             Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконкому 

_____________№ ___ 

Примірна форма Договору № __________ 

про надання послуг з перевезення автомобільним транспортом  

в умовах надзвичайних ситуацій 

місто Ужгород                                 ____ __________ 20__ року 

 

Виконавчий комітет Ужгородської міської ради в особі заступника 

міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень 

_______________________________, який діє на підставі 

______________________________________ (по тексту Договору — Замовник), 

з однієї Сторони,  

_________________________________________________________ в особі 

_________________________________________________, який діє на підставі 

_____________________________________ (по тексту Договору — Перевізник), 

з другої Сторони, разом іменовані — Сторони, з метою забезпечення 

евакуаційних перевезень шляхом залучення на договірних засадах усіх видів 

наявного автомобільного транспорту (автобуси, вантажні автомобілі) в умовах 

надзвичайних ситуацій, уклали цей Договір про наведене нижче: 

1. Предмет Договору 

1.1. Предметом цього Договору є правовідносини, що виникають у 

зв’язку з перевезенням евакуйованого населення (крім осіб, які потребують 

стаціонарного лікування, що евакуйовуються санітарним транспортом у 

найближчі лікувальні установи) у зонах (із зон) виникнення надзвичайних 

ситуацій у райони тимчасового або постійного проживання, або на пункти 

посадки евакуйованого населення на транспорт (якщо вони не поєднуються зі 

збірними пунктами евакуації), або на пункти пересадки на інші види 

транспорту, згідно з маршрутами евакуації населення та вивезення 

матеріальних цінностей/вантажу (далі – послуга). 

Евакуація населення автомобільним транспортом (автобуси) може 

здійснюватися двома способами: прямим перевезенням населення із 

небезпечних зон безпосередньо до кінцевих пунктів евакуації у безпечних 

районах; поетапним перевезенням населення з пересадкою їх у проміжних 

пунктах евакуації. 

Евакуація населення в особливих умовах (вночі, взимку, в туман, дощ, 

снігопад) здійснюється з урахуванням особливостей зазначених умов. 

На пунктах посадки вирішують такі завдання: забезпечення черговості 

посадки; припинення порушень громадського порядку і порядку посадки; 

недопускати на посадку осіб, які не пройшли реєстрацію, нагляд за 

дотриманням норм посадки і вивантаженням багажу, встановлених на час 

евакуації. 

1.2. Організація евакуаційних перевезень здійснюється згідно з планами 

реагування на надзвичайні ситуації та планами цивільного захисту на 

особливий період, перевезення під час проведення заходів з евакуації 



населення, підвезення (вивезення) робочих змін, вивезення матеріальних 

цінностей/вантажу відповідно до рішень штабу з ліквідації надзвичайної 

ситуації. 

1.3. Обсяги і зміст заходів з евакуації населення, матеріальних 

цінностей/вантажу визначаються тривалістю проведення евакуації та 

оперативною обстановкою, яка склалася. 

1.4. План автотранспортного забезпечення та календарний план основних 

заходів приведення автотранспортних формувань у готовність та здійснення 

евакуації населення є основними документами оперативного управління 

процесом автотранспортного забезпечення евакуації. Планом 

автотранспортного забезпечення визначаються: цілі, основні завдання 

автотранспортного забезпечення, обсяги, черговість та строки перевезень; 

розрахунок сил та засобів, задіяних до евакуаційних перевезень, стан 

автомобільних доріг, їх пропускна спроможність та порядок організації руху на 

них. 

1.5. Вивезення матеріальних   цінностей/вантажу здійснюється 

транспортними  засобами,  які непридатні для перевезення населення,  а також 

тими,  які звільнюються по мірі завершення евакуації населення. 

2. Права та обов’язки Сторін 

2.1. Замовник зобов’язаний: 

2.1.1. Забезпечити організацію заходів щодо евакуаційних перевезень 

населення, матеріальних цінностей/вантажу в умовах надзвичайних ситуацій. 

2.1.2. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати послуги, згідно з актами 

наданих послуг. 

2.1.3. Надавати Перевізнику інформацію та інші відомості, необхідні для 

якісного і повного виконання ним обов’язків за цим Договором. 

2.1.4. Встановити порядок дій при раптовому виникненні надзвичайної 

ситуації, а саме визначити: 

- об’єкти, на які повинно бути зосереджено основні зусилля 

автотранспортних формувань; 

- способи евакуаційних перевезень на основних напрямках і етапах 

евакуації; 

- розподілення автотранспортних формувань за об’єктами евакуації;  

- черговість вивезення населення, матеріальних цінностей/вантажу; 

- пункти та порядок навантаження на автомобільний транспорт і 

розвантаження з нього, порядок їх розгортання і заходи щодо підтримання 

сталого управління; 

- маршрути евакуації, місця посадки та висадки евакуйованого населення, 

місця завантаження матеріальних цінностей/вантажу; 

- розрахунок транспортних сил та засобів, задіяних у заходах з евакуації; 

- ведення обліку залученого транспорту. 

2.2. Замовник має право: 

2.2.1. Отримувати послуги на підставі та відповідно до умов цього 

Договору. 



2.2.3. Приймати необхідні рішення з організації заходів евакуаційного 

перевезення населення, матеріальних цінностей/вантажу шляхом залучення на 

договірних засадах усіх видів наявного автомобільного транспорту (автобуси, 

вантажні автомобілі). 

2.2.3. Залучати на договірних засадах усі види наявного автомобільного 

транспорту (автобуси, вантажні автомобілі) до евакуаційних перевезень. 

2.2.4. Ініціювати внесення змін до Договору. 

2.2.5. Достроково розірвати Договір у разі порушення Перевізником умов 

Договору. 

2.2.6. Надавати пропозиції щодо забезпечення виконання завдань з 

організації реагування та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з 

урахуванням перебігу подій, територіальних особливостей (інфраструктури, 

рельєфу тощо), укомплектування особовим складом, технікою та майном. 

2.3. Перевізник зобов’язаний: 

2.3.1. Забезпечити евакуаційні перевезення населення, матеріальних 

цінностей/вантажу у відповідності до умов цього Договору.  

2.3.2. Неухильно дотримуватися плану автотранспортного забезпечення 

та календарного плану основних заходів приведення автотранспортних 

формувань у готовність та здійснення евакуації населення. 

2.3.3. Підтримувати черговість і порядок посадки, не допускати на 

посадку осіб, які не пройшли реєстрацію, нагляд за дотриманням норм посадки 

і вивантаженням матеріальних цінностей/вантажу, встановлених на час 

евакуації. 

2.4. Перевізник має право: 

2.4.1. Своєчасно отримувати плату за надані послуги у розмірі та порядку, 

передбаченому цим Договором. 

2.4.2.  Отримувати інформацію, необхідну для повного виконання 

обов’язків за цим Договором. 

3. Порядок оплати послуг 

3.1. Замовник здійснює оплату послуг, наданих Перевізником, за рахунок 

коштів, що виділяються з місцевого бюджету на ліквідацію загрози виникнення 

надзвичайної ситуації або наслідків надзвичайної ситуації у порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України. 

3.2. Перевізник отримує плату за надані послуги, а саме евакуаційні 

перевезення населення, згідно з актами наданих послуг, на умовах формування 

тарифів, визначених Методикою розрахунку тарифів на послуги пасажирського 

автомобільного транспорту, затвердженою наказом Міністерства транспорту та 

зв’язку України 17.11.2009 № 1175 «Про затвердження Методики розрахунку 

тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту». 

3.3. Перевізник отримує плату за надані послуги, а саме за перевезення 

матеріальних цінностей/вантажу шляхом погодження із Замовником 

калькуляції, згідно з актами наданих послуг. 

4. Відповідальність Сторін та порядок вирішення спорів 

4.1. За порушення своїх зобов’язань Сторони несуть відповідальність, 

встановлену чинним законодавством України та цим Договором. 



4.2. У разі відмови Перевізника від надання послуг з евакуаційних 

перевезень в умовах надзвичайних ситуацій без достатніх на те підстав, такий 

несе відповідальність, встановлену Законом. 

4.3. Порушенням зобов’язання вважається його невиконання або 

неналежне виконання. 

4.4. Сторона не несе відповідальності за порушення цього Договору, якщо 

вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання. 

4.5. Сторона, яка допустила порушення цього Договору, зобов’язана 

відшкодувати іншій Стороні всі завдані таким порушенням документально 

підтверджені збитки. 

4.6. Будь-які спори, що виникають з цього Договору або в зв’язку з ним, 

Сторони вирішують шляхом переговорів. У разі неможливості вирішення 

спорів шляхом переговорів, Сторони мають право передати спір на вирішення 

суду, рішення якого після набрання юридичної сили є обов’язковим до 

виконання. 

5. Строк дії Договору 

5.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами 

та діє протягом трьох років, але у будь-якому випадку до повного виконання 

Сторонами своїх зобов’язань. 

5.2. З урахуванням тривалості проведення евакуації та оперативної 

обстановки, яка склалася, після закінчення строку дії цього Договору, якщо 

Сторони протягом одного місяця до його закінчення не повідомили в письмовій 

формі про внесення змін або його розірвання, цей Договір вважається 

продовженим на той самий строк. 

5.3. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від 

належного виконання ними зобов’язань, що виникли під час його дії. 

5.4. Одностороння відмова від Договору та/або зміна обсягу зобов’язань 

не допускається, крім випадків, визначених законодавством України. 

6. Зміна умов Договору та інші умови 

6.1. Умови цього Договору можуть бути змінені за взаємною згодою 

Сторін, що оформляється у письмовому вигляді окремим Додатком. 

6.2. Цей Договір може бути розірвано з підстав, передбачених чинним 

законодавством України. 

6.3. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному 

для кожної зі Сторін. 

6.4. Всі документи, на підставі яких виконується цей Договір (Додатки, 

Акти тощо) є його невід’ємною частиною.  

6.5. Всі зміни та доповнення до цього Договору можуть бути внесені 

лише за письмовою згодою Сторін у встановленому законодавством України 

порядку та оформлені у вигляді додаткових угод, які є невід’ємними частинами 

цього Договору. 

6.6. Питання, не врегульовані цим Договором, вирішуються відповідно до 

чинного законодавства 

7. Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи Сторін 

______________________________________________________ 



Додаток  

До Договору 

 

ПЕРЕЛІК 

замовлення на виконання заходів евакуаційного перевезення 

____________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Найменування 

завдання 

Одиниця 

виміру 

Обсяг 

завдання 

Ціна 

  

      

      

      

 

 

 

 
 

 

 


