
ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

м. Лисичанськ № / р 5 

Про організацію пасажирських перевезень 
на території міста Лисичанська 
на період карантину 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 
№ 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 
хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2» з урахуванням 
змін, внесених постановами Кабінету Міністрів України від 16.03.2020 № 215 
та від 02.04.2020 № 255, керуючись статтями ЗО, 52 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статтею 7 Закону України «Про 
автомобільний транспорт», Порядком розроблення та затвердження паспорта 
автобусного маршруту, затвердженим наказом Міністерства транспорту та 
зв'язку України від 07.05.2010 № 278, виконавчий комітет Лисичанської міської 
ради 

вирішив: 

1. Визначити, що на час дії карантину регулярні пасажирські перевезення 
на міських маршрутах загального користування можуть здійснюватися для 
наступних категорій пасажирів: 

1.1. Працівників закладів та установ незалежно від форми власності, які 
забезпечують охорону здоров'я, продовольче забезпечення, урядування та 
надання найважливіших державних послуг (працівників державних органів та 
органів місцевого самоврядування), енергозабезпечення, газопостачання, 
водозабезпечення, зв'язок та комунікації, фінансові та банківські послуги, 
функціонування інфраструктури транспортного забезпечення, сфери оборони, 
правопорядку та цивільного захисту, комунальних підприємств, установ, 
організацій та об'єктів критичної інфраструктури, які мають безперервний 
промисловий цикл, за умови забезпечення водіїв та пасажирів під час таких 
перевезень засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або 
захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, в межах кількості 
місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою транспортного 
засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей транспортний засіб, а 
також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів в 
автомобільному транспортному засобі, що здійснює регулярні пасажирські 
перевезення на міських маршрутах. 



2. Паспорти регулярних спеціальних маршрутів, які підлягають погодженню з 
виконавчим комітетом Лисичанської міської ради (організатором перевезень) 
відповідно до Порядку розроблення та затвердження паспорта автобусного 
маршруту, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України 
від 07.05.2010 № 278, вважати такими, що погоджені на період дії карантину. 

3. Частина роботи міських маршрутів буде здійснюватися з 6:00 до 10:00 ранку 
та з 15*00 до 20:00 увечері. 

4. Лисичанському відділу поліції Головного управління Національної поліції в 
Луганській області та управлінню патрульної поліції у Луганській області 
вжити заходів щодо забезпечення правопорядку під час посадки пасажирів та 
під час здійснення перевезень, зазначених у пункті 1 цього рішення. 

5. Дане рішення підлягає оприлюдненню. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови Андрія ЯКИМЧУКА. 

Міський голова Сергій ШИЛШ 


