
                                                                                                  Проєкт рішення 

 

Виконавчий комітет 

Білоцерківська міська рада 
Київської області 

 
від «02» лютого 2021 р.                    м. Біла Церква                                         № 91 

 
                                                                                                                         

Про організацію проведення конкурсу з перевезення пасажирів 

на автобусних маршрутах загального користування 

Білоцерківської міської територіальної громади 

 

Розглянувши подання 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 конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних 

маршрутах загального користування Білоцерківської міської територіальної громади: 

 

1.1.  №4 (Ш) «Житловий масив Таращанський («Біла Вежа») – с. Шкарівка»;  

1.2. №20 «вул. Ярмаркова – Житловий масив Таращанський»;  

1.3. №6 (С) «вул. Сквирське шосе – с. Сидори (с. Володимирівка – с. Дрозди – 

с. Мазепинці);  

1.4. №23 «вул. Ярмаркова – вул. Сквирське шосе»;  

1.5. №11 (С) «вул. Київська – с. Скребиші (с. Глушки – с. Храпачі)»;  

1.6. №24 «вул. Ярмаркова – вул. Київська»;  

1.7. №16 (Г) «Житловий масив Піщаний – с.Городище (с. Глибочка – с. Пилипча)»;     

1.8. 1.8. №25 «вул. Ярмаркова – Житловий масив Піщаний»;  

1.9. №18 (П) «вул. Івана Кожедуба («Хімбуд») – с. Піщана»; 

1.10. №26 «вул. Ярмаркова – вул. Івана Кожедуба («Хімбуд»)»; 

1.11. №19 (Г) «вул. Сухоярська («Сфера Авто») – с. Гайок (с. Терезине – с. Вільна 

Тарасівка)»; 

1.12. №27 «вул. Ярмаркова – вул. Сухоярська («Сфера Авто»)»; 

1.13. №22 (Т) «Автомагістраль Київ-Одеса (Одеська траса) – с. Томилівка»; 

1.14. №28 «вул. Ярмаркова – Автомагістраль Київ-Одеса (Одеська траса)». 

 

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

про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального 

користування Білоцерківської міської територіальної громади, зазначених в пунктах 1.1.- 

1.14  рішення для розміщення в друкованих засобах масової інформації. 
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3. Відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю Білоцерківської міської 

ради забезпечити публікацію оголошення про проведення конкурсу з перевезення пасажирів 

на автобусних маршрутах загального користування Білоцерківської міської територіальної 

громади, зазначених в пунктах 1.1.- 1.14  рішення для розміщення в друкованих засобах 

масової інформації 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 автобусних маршрутах загального користування Білоцерківської 

міської територіальної громади згідно додатку. 

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

розподілу 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 

автобусних маршрутах загального користування Білоцерківської міської територіальної 

громади 

 

 

№  

з/п 

Стаття витрат Сума,  

грн 

1 Розміщення інформації  про об’єкти та умови  

конкурсу в засобах масовоїінформації  

800,00 

2 Підготовка інформаційних матеріалів  для  членів  

конкурсного  комітету (канцелярське приладдя) 

1 600,00 

3 Технічне  забезпечення  проведення  конкурсу 1 100,00 

Всього: 3 500,00 
 

 

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

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

 міської ради                                                                    Анна ОЛІЙНИК 

 

 

 


