
 

 
 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ  
 

29 листопада  2021 року  № ______ 
 

 

Про внесення змін до рішення  

виконавчого комітету Лубенської  

міської ради від 22.11.2017 року № 286  

«Про затвердження мережі автобусних  

маршрутів загального користування   

в м. Лубни у новій редакції» 

 

З метою покращення якості надання послуг з перевезення пасажирів на 

автобусних маршрутах загального користування, оптимізації мережі 

автобусних маршрутів загального користування в м. Лубни, відповідно до 

Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету 

Міністрів України від 03 грудня 2008 р. № 1081 «Про затвердження Порядку 

проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування», керуючись підпунктом 10 пункту «а» статті 30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконавчий комітет Лубенської міської ради   вирішив: 

 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Лубенської міської 

ради від 22.11.2017 року № 286 «Про затвердження мережі автобусних 

маршрутів загального користування  в м. Лубни у новій редакції», а саме: 

додаток до цього рішення доповнити наступним пунктом:  

 
№ п/п Номер 

маршруту 

Назва маршруту Опис руху автобусів на маршруті 

12 № 12 «Великий 

кільцевий» 

зуп. «Василенкове поле» -  вул. Декабристів - 

вул. Олександрівська - вул. Монастирська -      

зуп. «вул. Леонтовича» - вул. Монастирська  -  

проспект Володимирський - вул.Я.Мудрого -    

пл. академіка О.Бекетова - вул. Авіаторська -    

вул. Д.Сірика - зуп. «СШ № 4» - вул. Л.Толстого 

- вул. Я.Мудрого - проспект Володимирський – 

зуп. «Молокозавод» - вул. Індустріальна -       

вул. Олександрівська - зуп. «Василенкове поле».  

  



2. У зв’язку з систематичними порушеннями умов договорів про 

організацію перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального 

користування по м. Лубни юридичному відділу виконавчого комітету 

Лубенської  міської ради (начальник Мелентьєва Н.М.) розпочати процедуру 

розірвання наступних договорів: 

- договору про організацію перевезення пасажирів на автобусних 

маршрутах загального користування по м. Лубни № 1 від 02.04.2019 року,  

укладеного з перевізником Тараненком О.М.; 

-  договору про організацію перевезення пасажирів на автобусних 

маршрутах загального користування по м. Лубни № 2 від 02.04.2019 року, 

укладеного з перевізником Воликом Д.В.; 

- договору про організацію перевезення пасажирів на автобусному 

маршруті загального користування по м. Лубни № 3  від 23.03.2018 року,   

укладеного  з   перевізником Воликом Д.В. 

3. Відділу економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету 

Лубенської  міської ради (начальник Цох-Карунська О.Г.) провести роботу 

щодо  оптимізації  мережі  автобусних  маршрутів   загального   користування       

в м. Лубни. 

4. Голові конкурсного комітету  з визначення автомобільних перевізників 

на автобусних маршрутах загального користування у межах території 

Лубенської територіальної громади, першому заступнику Лубенського міського 

голови Соболєву О.А. по завершенню процедури розірвання договорів про 

організацію перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального 

користування по м. Лубни забезпечити проведення конкурсу з перевезення 

пасажирів на автобусних маршрутах загального користування по м. Лубни 

відповідно до сформованої мережі автобусних маршрутів загального 

користування в м. Лубни. 

5. Організацію виконання рішення покласти на начальника відділу 

економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету Лубенської  міської 

ради Цох-Карунську О.Г. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

Лубенського міського голови Соболєва О.А. 

 

 

Лубенський міський голова                                            Олександр ГРИЦАЄНКО 


