
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про організацію проведення конкурсів з перевезення 

пасажирів на автобусних маршрутах загального 

користування Білоцерківської міської територіальної громади 

 

Розглянувши пояснювальну записку відділу транспорту та зв’язку міської ради, 

відповідно до підпункту 12 пункту «а» статті 30, статті 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в  Україні», статтей 7, 43, 44, 45, 46 Закону України «Про автомобільний 

транспорт», пункту 10 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 

автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081, рішень виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 11 жовтня 2016 року № 438 «Про затвердження умов 

конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування 

Білоцерківської міської територіальної громади» (зі змінами), від 13 лютого 2018 року № 77 

«Про затвердження мережі міських автобусних маршрутів загального користування» (зі 

змінами) з метою визначення автомобільного перевізника на конкурсних засадах, 

виконавчий комітет міської ради вирішив:  

 

1. Оголосити про проведення конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних 

маршрутах загального користування Білоцерківської міської територіальної громади: 

1.1. №  2 «вул. Івана Кожедуба – залізнична станція «Роток»; 

1.2. № 5 «Житловий масив Таращанський (фабрика «Модерн») - залізнична станція 

«Роток». 

2. Відділу транспорту та зв’язку Білоцерківської міської ради підготувати оголошення 

про проведення конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального 

користування Білоцерківської міської територіальної громади, зазначених в підпунктах 1.1., 

1.2, пункту 1  рішення для розміщення в друкованих засобах масової інформації. 

3. Відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю Білоцерківської міської 

ради забезпечити публікацію оголошення про проведення конкурсів з перевезення пасажирів 

на автобусних маршрутах загального користування Білоцерківської міської територіальної 

громади, зазначених в підпунктах 1.1.,1.2 пункту 1  рішення для розміщення в друкованих 

засобах масової інформації, офіційному сайті Білоцерківської міської ради та її виконавчих 

органів та поширити на інших Інтернет-ресурсах не пізніше ніж за 30 календарних днів до 

початку конкурсів, в порядку визначеному чинним законодавством України. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов’язків.  

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 

 

 


