
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я ПРОЕКТ

від                  2016  . № м. Ужгород

Про зміни до рішення
виконкому 19.12.12 № 475

Керуючись статтею 30, частиною 6 статті 59 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Законом України „Про автомобільний транспорт”,
Правилами  надання  послуг  пасажирського  автомобільного  транспорту,
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України                     18 лютого
1997  року  №  176,  з  метою  оптимізації  маршрутної  мережі  автобусних
маршрутів, враховуючи протокол засідання комісії з безпеки дорожнього руху
та координації роботи автотранспорту 8 листопада 2016 року  № 12, виконком
міської ради ВИРІШИВ:

1. Внести зміни в додаток до рішення виконкому 19.12.12 № 475  „Про
маршрутну мережу автобусних маршрутів”, а саме: 

Скоротити шлях проходження автобусних маршрутів №№ 9, 19, 20, 21  із
зупинки «Медичний центр «Покров» до зупинки «Речовий ринок», визначивши
її кінцевою.       

3.  Відділу  транспорту,  державних  закупівель  та  зв’язку  підготувати
додаткові  угоди про внесення змін до відповідних договорів про організацію
перевезень  пасажирів  на  міських  автобусних  маршрутах  загального
користування  для  їх  укладання  виконавчим  комітетом  з  перевізниками,  які
обслуговують вищезазначені маршрути.

4. Контроль за   виконанням   рішення  покласти  на першого заступника 
міського голови Цапа І. Ю.                                                     

                                                       

Міський голова                           Б. Андріїв



ПОГОДЖЕНО           ПОГОДЖЕНО

Керуючий справами виконкому            Заступник міського голови  

“_____”______________201__ р.                     “_____”_______________201__ р.
 
 ___________________________  ___________________________ 
                  (підпис)         (підпис)

Про зміни до  рішення виконкому 19.12.12 № 475______________________________
(назва проекту рішення)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Відділ транспорту, держзакупівель та зв’язку- Г. Драшкоці_____________________
(назва установи, яка подає проект  рішення)

“____”_________________201___ р.                 ________________________________
(підпис)

Погоджено:

_________________________________________  “______”__________________201__ р.

_________________________________________  “______”__________________201__ р.

_________________________________________  “______”__________________201__ р.

_________________________________________   “______”__________________201__ р.

_________________________________________  “______”__________________201__ р.

_________________________________________  “______”__________________201__ р.

Протокольний відділ_______________________  “______”__________________201__ р.

Погоджено з управлінням правового забезпечення:

_________________________________________   “______”__________________201__ р.

ПРИМІТКА :  Проект рішення виконкому повинен бути чітко надрукований на бланках 
встановленої форми без будь-яких виправлень і помарок. Зауваження та пропозиції 
до проекту рішення подаються на самому документі, або на окремому аркуші.
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