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Про організацію проведення конкурсу з перевезення пасажирів 

на автобусному маршруті загального користування 

Білоцерківської міської територіальної громади № 18 

«Залізничний вокзал – вул.Івана Кожедуба (Хімбуд)» 

 

Розглянувши пояснювальну записку відділу транспорту та зв`язку Білоцерківської 

міської ради № 100 від 02 квітня 2021 року, на підставі листів Комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради «Тролейбусне управління» від 26 лютого 2021 року №63, 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Білоцерківський автобусний парк» від 19 

березня 2021 року №61, 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 конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному 

маршруті загального користування Білоцерківської міської територіальної громади № 18 

«Залізничний вокзал – вул.Івана Кожедуба (Хімбуд)». 

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

про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 

користування Білоцерківської міської територіальної громади № 18 «Залізничний вокзал – 

вул. Івана Кожедуба (Хімбуд)» для розміщення в друкованих засобах масової інформації. 

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

ради забезпечити публікацію оголошення про проведення конкурсу з перевезення пасажирів 

на автобусному маршруті загального користування Білоцерківської міської територіальної 

громади № 18 «Залізничний вокзал – вул. Івана Кожедуба (Хімбуд)» 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 конкурсу, в порядку визначеному чинним законодавством 

України. 

4. Затвердити кошторис витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням конкурсу з 

перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування Білоцерківської 

міської територіальної громади № 18 «Залізничний вокзал – вул. Івана Кожедуба (Хімбуд)» 

згідно додатку. 

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

розподілом обов’язків.       

                                                                                

Міський  голова                                                                                  Геннадій ДИКИЙ 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

міської ради  

від ___ ___2021 року № ________ 

 

Кошторис витрат, 

пов’язаних з підготовкою та проведенням конкурсу з перевезення пасажирів на 

автобусному маршруті загального користування Білоцерківської міської територіальної 

громади № 18 «Залізничний вокзал – вул. Івана Кожедуба (Хімбуд)» 

 

 

№  

з/п 

Стаття витрат Сума,  

грн 

1 Розміщення інформації  про об’єкт та умови  

конкурсу в засобах масової інформації  

200,00 

2 Підготовка інформаційних матеріалів  для  членів  

конкурсного  комітету (канцелярське приладдя) 

200,00 

3 Технічне  забезпечення  проведення  конкурсу  100,00 

Всього:  500,00 
 

 

Сума, яку сплачує перевізник-претендент  за  1 об’єкт  конкурсу – 500,0  грн. 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради                                                                                            Анна ОЛІЙНИК 

 

 

 


