
                                  
ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

М І С Ь К О Г О  Г О Л О В И 

22.06.2020                                            м Глухів                            № 128-ОД 

          

 

Про перевезення пільгової  категорії 

громадян на міських автобусних 

маршрутах загального користування 

 

 

 

З метою оптимізації перевезень пільгової категорії громадян, враховуючи 

звернення мешканців міста Глухова, відповідно до статті 37 Закону України «Про 

автомобільний транспорт»,  керуючись підпунктом 10 пункту «а» статті 30 та 

пунктом 20 частини четвертої статті 42, частиною 8 статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»:   

 

1. Забезпечити перевезення пільгової категорії громадян на діючих міських 

автобусних  маршрутах  загального користування у звичайному режимі руху № 4-

П «Вул. Пархоменка-Центр-Некрасова», № 7-П «Вул.  Веригінська - Центр - вул. 

Покровська» та № 8-П «С. Сліпород - вул. Заводська-Центр» (у робочі дні) та 

визначити рейси на автобусних  маршрутах  загального користування в режимі 

маршрутного таксі № 1,2,3,4 (у вихідні дні) та №5,6 (у робочі та вихідні дні) для 

забезпечення перевезення  пільгової категорії громадян  згідно з додатком з 01 

липня 2020 року.  

2. Виконуючому обов’язки начальника  управління   соціального  захисту  

населення міської ради Сороці С.І. забезпечити відшкодування витрат 

перевізників від перевезень пільгової категорії громадян на  міських автобусних 

маршрутах загального користування відповідно до бюджетних призначень.   

 3. Визнати таким, що втратило чинність, з 1 липня 2020 року 

розпорядження міського голови  від 22.06.2016 № 143-ОД «Про      перевезення 

пільгової  категорії  громадян на міських автобусних маршрутах загального 

користування». 

4.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на  керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради Карлова І.А. 

 

 

Секретар міської ради                                                       Юрій БУРЛАКА 
 

 



 

Додаток   

до розпорядження міського голови 

  22.06.2020 № 128-ОД 

 

 

Визначення рейсів  

з  перевезення  пасажирів пільгової  категорії  на  міських автобусних 

маршрутах  загального користування в режимі  маршрутного таксі 
 

 

 Назва 

оборотно

го рейсу  

Назва маршруту, 

кінцева зупинка 

Час 

прибуття 

на 

кінцеву 

зупинку 

Кінцева зупинка Час  

прибуття  

на кінцеву 

зупинку 

 

маршрут  № 1 «Корпорація «Гумотекс»  - з/ст. Глухів  

рейс 1   з/ст. Глухів 7-10 

Корпорація 

«Гумотекс» 

7-30 кінцева 7-50 

рейс 2 Корпорація 

«Гумотекс» 

 12-00 з/ст. Глухів  12-20 

кінцева  12-40   

 

маршруту №2  «ЦРЛ - ЗОШ № 5»        

рейс1   ЗОШ № 5 7-00 

ЦРЛ 7-20 кінцева 7-40 

рейс 2   ЗОШ № 5 12-00 

кінцева 12-20 кінцева 12-40 

 

маршрут № 3  «вул. Заводська -  вул. Пушкіна» 

рейс1   ТОВ «Лінен оф Десна»  7-05 

 вул. Пушкіна 7-30 кінцева  

рейс 2 вул. Пушкіна  12-10 вул.  Заводська   12-30 

кінцева 12-50   

 

маршрут № 4  «вул. Пархоменка – Центр - вул. Некрасова» 

рейс1   вул. Джерельна 6-55 

 вул. Некрасова 

(магазин) 

7-25 кінцева 7-50 

рейс 2    ЗОШ № 6 12-30 

 вул. Некрасова 

(магазин)  

12-50 ЗОШ № 6 (кінцева) 13-05 

 

маршрут № 5 «Агрофірма «Усівська» - вул. Гоголя- вул. Хреннікова» 

рейс1  АФ «Усівська» 7-00  вул. Хреннікова 7-20 

кінцева 7-40   



рейс 2  АФ «Усівська»  15-00 вул.  Хреннікова 15-20  

кінцева  15-40   

 

маршрут № 6  «вул. Шевченка- вул Путивльська»      

рейс 1 вул. Шевченка  7-00 вул. Путивльська 7-30 

  кінцева 7-30 

вул. Шевченка 10-00 вул Путивльська  9-30 

кінцева 10-00    

рейс 2   вул. Шевченка 14-00    вул. Путивльська 14-30 

  15-00    

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                  Ігор КАРЛОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


