
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

05.01.2021                                                                                                   №  1-ОД 

 

 

Про передачу повноважень організатора перевезень на приміських 

автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі 

території Сумської міської територіальної громади 

 

 
Відповідно до частини першої статті 6, статей 20, 39 Закону України 

«Про місцеві державні адміністрації», розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 12 червня 2020 р. № 723-р «Про визначення адміністративних 
центрів та затвердження територій територіальних громад Сумської області», 
пункту 4 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 
автобусному маршруті загального користування», затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1081, враховуючи рішення 
Сумської міської ради від 21 жовтня 2020 р. № 7586-МР «Про включення 
територій територіальних громад (населених пунктів) до складу території 
Сумської міської територіальної громади», лист виконавчого комітету Сумської 
міської ради від 17.12.2020 № 1964/03.02.02-08, з метою належної організації 
транспортного сполучення в межах Сумської міської територіальної громади: 

1. Передати виконавчому комітету Сумської міської ради повноваження 
щодо здійснення відповідно до законодавства функцій організатора перевезень 
на приміських маршрутах загального користування, що не виходять за межі 
території Сумської міської територіальної громади, згідно з переліком, що 
додається. 

2. Департаменту розвитку інфраструктури Сумської обласної державної 
адміністрації провести інвентаризацію маршрутної мережі приміських 
автобусних маршрутів загального користування, що не виходять за межі 
території Сумської міської територіальної громади і підлягають передачі, та 
передати до 15.01.2021 відповідні документи (договори про організацію 
перевезень, паспорти маршрутів, розклади руху) виконавчому комітету 
Сумської міської ради для виконання повноважень організатора перевезень. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови Сумської обласної державної адміністрації Пахольчука С.І. 

 

 

Тимчасово виконуючий  

обов’язки голови                                                                  Сергій ПАХОЛЬЧУК 



 

Додаток 

до розпорядження голови 

Сумської обласної державної 

адміністрації  

 

«Про передачу повноважень організатора перевезень на приміських автобусних 

маршрутах загального користування, що не виходять за межі території 

Сумської міської територіальної громади» 

 

 

ПЕРЕЛІК 

приміських автобусних маршрутів загального користування,  

що не виходять за межі території Сумської міської територіальної громади 

 та підлягають передачі 

 

 

1. Суми ‒ Битиця 

2. Суми ‒ Вакалівщина 

3. Суми ‒ Велика Чернеччина 

4. Вільшанка ‒ Велика Чернеччина ‒ Суми 

5. Суми ‒ Рибці 

6. Суми ‒ Стецьківка 

7. Суми ‒ Хомине (не обслуговується) 

8. Суми ‒ Радьківка (не обслуговується) 

 

 

 

 

 

Тимчасово виконуючий  

обов’язки керівника апарату                                       Сергій ЛИПОВИЙ 

 

 

Директор Департаменту                                                 

розвитку інфраструктури Володимир ДУДЧЕНКО 


