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БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

24 квітня 2019 року
Борислав
№113



Про внесення змін до пункту 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 15 листопада 2018 року №266 „Про внесення змін у схемі руху та кількості транспортних одиниць на міських маршрутних автобусах загального користування  №1, № 1А, № 2, № 5 та № 9  у м. Бориславі”

Відповідно до п.п.12 п.а ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про автомобільний транспорт”, п.20, 21 постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року №176 „Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту” (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ), беручи до уваги лист ПП „Галич-Авто” від 25 березня 2019 року та доповідну начальника відділу економіки та торгівлі Л.Попеля від 03 квітня 2019 року, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до пункту 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 15 листопада 2018 року №266 „Про внесення змін у схемі руху та кількості транспортних одиниць на міських маршрутних автобусах загального користування  №1, № 1А, № 2, № 5 та № 9  у м. Бориславі”, а саме читати підпункти в такій редакції:
„1.1) маршрут № 1 (кінець вулиці І.Франка – вул.П.Куліша (КНП „ЦМЛ” БМР) - вул.Петлюри - вул.Міцкевича - вул.Д.Галицького - вул.Володимира Великого - вул.С.Коваліва - вул.Трускавецька (ЗЗСО №5) з виконанням окремих рейсів на вул.Модрицьку (буд.73-75), а у суботу, неділю та дні релігійних свят з заїздом до міського кладовища, забезпечити перевезення пасажирів на маршруті  в кількості 4 транспортних одиниць;
1.3) маршрут № 2 (кінець вул.С.Бандери (буд.154) – центр - АС- вул.Героїв ОУН-УПА - вул.Володимира Великого - вул.С.Коваліва- вул.Трускавецька (ЗЗСО №5), забезпечити перевезення пасажирів на маршруті в кількості 1 транспортної одиниці;
1.5) маршрут № 9 (вул. Богдана Хмельницького (РМУ) - вул.Трускавецька -вул.С.Коваліва - вул.Володимира Великого – Д.Галицького – вул.В.Івасюка - вул.Потік (хірургія) - кінець вул.І.Мазепи - вул.В.Івасюка- вул.Шевченка - вул.Карпатська Брама - вул.Шкільна - вул.Гірна), забезпечити перевезення пасажирів на маршруті в кількості 1 транспортної одиниці.”. 

2. Внести зміни до пункту 1 Договорів про організацію перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування відповідно до пункту 1 цього рішення. 
                     
                     
3. Внести відповідні зміни до паспортів міських маршрутів загального користування у м. Бориславі № 1, № 2 та № 9 відповідно до пункту 1 цього рішення.

4. Координацію роботи щодо виконання пунктів 1,2,3 цього рішення покласти на відділ економіки та торгівлі міської ради.  
  
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови С.Солоненко.



Міський голова                                                                                    І.Р.Яворський



