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20 року м. Чернігів №34Л/П-

Про депутатський запит депутата 
міської ради Старікова Р. М.

Заслухавши запит депутата міської ради Старікова Романа Михейовича та 
відповідно до частини сьомої статті 49 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", статей 21, 22 Закону України "Про статус депутатів 
місцевих рад” міська рада вирішила:

1. Направити депутатський запит депутата міської ради Старікова Р. М. на 
розгляд заступнику міського голови — керуючому справами виконкому 
Фесенку С. І., начальнику ГУНП в Чернігівській області Альохіну Е. В., 
начальнику Управління Укртрансбезпеки у Чернігівській області 
Шевченку Ю. П.5 начальнику Головного управління ДФС у Чернігівській області 
Барановському О. В., начальнику фінансового управління міської ради 
Лисенко О. Ю.

2. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити 
міську раду та депутата міської ради Старікова Р. М. до 18 жовтня 2018 року.

Міський голова В. А. Атрошенко



Депутата Чернігівської міської ради 
VII скликання 

Старіков Роман Михейович
вул. Магістратська,7, м. Чернігів, 14000

«Ж » 03 2018 р. N"0$ Чернігівському міському голові
Атрошенку В. А.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Шановний Владнславе Анатолійовичу!

Протягом тривалого часу у м. Чернігові зберігається тенденція надання послуг 
з перевезення пасажирів легковими автомобілями (таксі) без оформлення 
передбачених законодавством дозвільних документів.

А саме, діяльність служби таксі потребує отримання відповідної ліцензії та 
державної реєстрації перевізника як суб’єкта господарювання. Питання ліцензійних 
умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних 
вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом регулюються 
постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 р. № 1186, приписами 
якої встановлено ряд умов щодо здійснення цієї діяльності.

Зокрема, суб’єкт господарювання повинен мати у наявності матеріально 
технічну базу (власна або орендована), транспортні засоби (власні, орендовані, 
кредитні або лізингові), спеціальне обладнання транспортних засобів (таксометр, 
розпізнавальний ліхтар оранжевого кольору, сигнальний ліхтар із зеленим та 
червоним світлом, композиції з квадратів, розташованих у шаховому порядку на 
дверцятах транспортного засобу), найманих працівників (у штаті підприємства).

Контроль за дотриманням ліцензійних умов здійснюють органи поліції та 
управління Укртрансбезпеки у Чернігівській області, не дотримання цих умов 
передбачає накладення штрафу у розмірі від 17 000,00 до 34 000,00 грн. з 
конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, 
одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення.

Крім того, невиконання перевізниками ліцензійних умов призводить до втрати 
місцевим бюджетом надходжень від сплати податку на прибуток фізичних осіб.

Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 1, 2, 10-14, 21-22 Закону України 
«Про статус депутатів місцевих рад», прошу:

1. Надати необхідні доручення відповідним виконавчим органам міської ради 
щодо детального аналізу діяльності служб таксі у м. Чернігові та втрат 
місцевого бюджету, у зв’язку із діяльністю цих перевізників поза правовим 
полем.



2. Направити звернення до управління Укртрансбезпеки у Чернігівській 
області та ГУ НПУ у Чернігівській області щодозаходів, вжитих цими 
органами протягом 2017 -  2018 року з припинення діяльності незаконної 
діяльності з перевезення пасажирів л е гк о в і трансдортом (таксі) у м. 
Чернігові. /  /

Депутат Чернігівської міської ради і/ґл у ^ - у  Р. М. Старіков


