
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 26.06.2020 р. N 931

Київ
Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 жовтня 2018 року N

1934 "Про введення в дослідну експлуатацію автоматизованої системи
обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва

незалежно від форм власності"

Відповідно до статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", частини

дев'ятої статті 6 Закону України "Про автомобільний транспорт", частини четвертої статті

8  Закону  України  "Про  міський  електричний  транспорт",  враховуючи розпорядження

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від

27 квітня 2018 року N 706 "Про створення автоматизованої системи обліку оплати проїзду

в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності", від 22

жовтня 2018 року N 1887 "Про затвердження Порядку функціонування автоматизованої

системи  обліку  оплати  проїзду  в  міському  пасажирському  транспорті  міста  Києва

незалежно від форм власності", зареєстроване в Головному територіальному управлінні

юстиції  у місті Києві 24 жовтня 2018 року за N 221/2069, з метою продовження терміну

введення  автоматизованої  системи  обліку  оплати  проїзду  в  міському  пасажирському

транспорті міста Києва незалежно від форм власності в дослідну експлуатацію:

Унести  до розпорядження  виконавчого  органу  Київської  міської  ради  (Київської  міської

державної  адміністрації)  від  26  жовтня  2018  року  N  1934  "Про  введення  в  дослідну

експлуатацію автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському

транспорті міста Києва незалежно від форм власності" такі зміни:

1. У пункті 2:

у  підпункті  2.1  слова та  цифри "до 30 червня 2020 року"  замінити словами та

цифрами "до 31 грудня 2020 року";

у  підпункті  2.2  слова  та  цифри  "до  01  липня  2020  року"  замінити  словами  та

цифрами "до 01 січня 2021 року".

2. У абзаці п'ятому пункту 6 слова та цифри "до 31 березня 2020 року" замінити

словами та цифрами "до 31 грудня 2020 року".

3.  У  пункті  8  слова  та  цифри  "до  30  червня  2020  року"  замінити  словами  та

цифрами "до 31 грудня 2020 року".

4. Пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою."

 

                               Голова В. Кличко
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