
 
 

ЛУЦЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
_________________                                      Луцьк                                      № _____________  

 

Про перелік категорій громадян, 

яким буде надаватись безкоштовний  

проїзд при здійсненні перевезень  

пасажирів громадським транспортом  

(автобус, тролейбус) м. Луцька у 2021 році 

 

 

Керуючись ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, ст. ст. 7, 31 Закону України “Про автомобільний транспорт”, 

рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 14.10.2010 № 659-1 

“Про конкурси на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 

загального користування у м. Луцьку” зі змінами, рішенням виконавчого 

комітету Луцької міської ради від 08.11.2019 № 711-1 “Про упорядкування 

видачі електронних квитків для пільгових категорій громадян у м. Луцьку” 

та з метою надання якісних послуг з перевезень виконавчий комітет міської 

ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити перелік категорій громадян, що зареєстровані в м. Луцьку 

та інших населених пунктах, що належать до Луцької міської територіальної 

громади, і яким буде надаватись безкоштовний проїзд при здійсненні 

перевезень громадським транспортом (тролейбус) м. Луцька у 2021 році (при 

пред’явленні відповідного посвідчення та електронного квитка) згідно з 

додатком 1. 

2. Затвердити перелік категорій громадян, що зареєстровані в м. Луцьку 

та інших населених пунктах, що належать до Луцької міської територіальної 

громади, і яким бездотаційно буде надаватись безкоштовний проїзд при 

здійсненні перевезень громадським транспортом (автобус) м. Луцька у 

2021 році (при пред’явленні відповідного посвідчення та електронного 

квитка) згідно з додатком 2. 

3. Управлінню транспорту та зв'язку довести рішення до відома 

підприємств та підприємців, які здійснюють перевезення пасажирів на 
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міських автобусних маршрутах, та включити пункт 2 рішення до переліку 

візуальної інформації у транспортних засобах. 

4. Відділу інформаційної роботи довести рішення до відома мешканців 

Луцької міської територіальної громади через засоби масової інформації. 

5. Оператору електронних систем ТОВ “СІТІ КАРД СИСТЕМ” внести 

відповідні зміни в автоматизовану систему обліку оплати проїзду. 

6. Визнати таким, що втратило чинність з 01.01.2021, рішення 

виконавчого комітету міської ради від 23.12.2019 № 852-1 “Про перелік 

категорій громадян, яким буде надаватись безкоштовний проїзд при 

здійсненні перевезень пасажирів громадським транспортом (автобус, 

тролейбус) м. Луцька у 2020 році”. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови відповідно до розподілу обов’язків. 

 

 

 

Міський голова        Ігор ПОЛІЩУК 

 

 

Заступник міського голови, 

керуючий справами виконкому     Юрій ВЕРБИЧ 

 

 
Степанов 777 986 

 


