
 
 

Проєкт  вноситься  
селищним головою 

 
РІШЕННЯ 

 
від 19 жовтня  2021 року                                                     №_____ 

смт Олександрівка 
 
Про оголошення конкурсу 
на перевезення  пасажирів на міському 
автобусному маршруті загального 
користування Олександрівської  
селищної ради 
 

Відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», підпункту 
2 пункту б) статті 30 та статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 № 1081 
«Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 
автобусному маршруті загального користування» та від 26 вересня 2007 № 1184 
«Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного 
транспорту», протоколу конкурсного комітету з визначення робочого органу-
підприємства (організації) для виконання функцій забезпечення роботи 
конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на 
міських/приміських автобусних маршрутах загального користування 
Олександрівської селищної ради №1 від 16 квітня 2021 року 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ  В И Р І Ш И В: 
 

1. Оголосити конкурс на перевезення пасажирів на міському автобусному 
маршруті загального користування  Олександрівської селищної ради у режимі 
маршрутного таксі №1«вул.Лісова – вул.Незалежності України». 

2. Затвердити оголошення про проведення конкурсу на перевезення 
пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування  
Олександрівської селищної ради у режимі маршрутного таксі                    
№1 «вул.Лісова – вул. Незалежності України» (додаток 1). 

3. Визначити датою проведення конкурсу на перевезення пасажирів на  
міському автобусному маршруті загального користування Олександрівської 
селищної ради 23 листопада 2021 року.  

4. Відділу економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності 
Олександрівської селищної ради розмістити оголошення про проведення 
конкурсу на перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті 
загального користування Олександрівської селищної ради в газеті «Вперед» та 
на веб-сайті Олександрівської селищної ради. 

5. Конкурсному комітету з визначення автомобільних перевізників на 
міських/приміських автобусних маршрутах загального користування 



 
 

Олександрівської селищної ради провести 23 листопада 2021 року о 10:00 
годині конкурс на перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті 
загального користування Олександрівської селищної ради у режимі 
маршрутного таксі №1 «вул.Лісова – вул. Незалежності України». 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 
селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради В.Осипенка. 

 
 
 
 
 
Селищний голова                                                     Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Додаток 1 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконавчого комітету           
Олександрівської  селищної ради  
від 19 жовтня 2021 року № ___ 

 
ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення конкурсу з перевезення пасажирів 
на міському автобусному маршруті загального користування 

Олександрівської селищної ради у режимі маршрутного таксі                                   
№1 «вул.Лісова – вул. Незалежності України» 

 
Відповідно до статті 7, 43 Закону України «Про автомобільний транспорт» 

та Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному 
маршруті загального користування (далі - Порядок проведення конкурсу), 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року 
№ 1081 із змінами, виконавчий комітет Олександрівської селищної ради 
оголошує конкурс з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті 
загального користування Олександрівської селищної ради у режимі 
маршрутного таксі «вул.Лісова – вул. Незалежності України». 

Перевізникам, які приймають участь у конкурсі на виконання рейсів 
міського маршруту, необхідно надавати в якості конкурсної пропозиції 
щонайменше один транспортний засіб, пристосований для перевезення осіб з 
обмеженими фізичними можливостями (пункт 10 Порядку проведення 
конкурсу). У разі відсутності у перевізників претендентів автобусів, що 
відповідають умовам конкурсу, вони мають право подавати до конкурсного 
комітету заяву на участь у конкурсі та документи, що містять характеристику 
наявних автобусів, які перевізник-претендент пропонує використовувати на 
даному маршруті, а також інвестиційний проект-зобов’язання щодо оновлення 
парку автобусів на цьому маршруті на визначений період до п’яти років. 
Договір з переможцем конкурсу у разі відсутності в  нього  автобусів,  що  
відповідають  умовам  конкурсу,  укладається на один рік.  

Для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на   
автобусних маршрутах загального користування,  згідно  з  Порядком  
визначення  класу  комфортності  автобусів, сфери їхнього використання за 
видами сполучень та режимами руху, затвердженим наказом Мінтрансзв`язку 
України від 12 квітня 2007 року №285, на маршрутах протяжністю до 150 км 
допускається використання автобусів категорії М 2 (повна маса до 5т) та М 3 
(повна маса більше 5 т). Клас автобусів: на приміських маршрутах – АІ, АІІ.  

Автобуси, що пропонуються перевізником-претендентом для перевезення 
пасажирів на міському маршруті за технічними, екологічними показниками та 
пасажиромісткістю повинні відповідати вимогам законодавства у сфері 
автомобільного транспорту. Автобуси, які пропонуються перевізником-
претендентом  для  резерву,  повинні  бути  не  нижче  за показниками категорії,  
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класу, комфортності, пасажиромісткості основних автотранспортних 

засобів, передбачених цими Умовами та Порядком проведення конкурсу.  
 

Порядок одержання необхідної інформації про об’єкти конкурсу тощо: 
звертатися з дня оголошення про конкурс щоденно (крім суботи та неділі)                 
з 8.00 до 17.00 (перерва з 12.00 до 13.00)  за   телефоном (098)8288871   або   до  
відділу економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності 
Олександрівської селищної ради (далі – відділ).  

 

Телефон для довідок (098)8288871, e-mail: olex-econom-viddil@ukr.net. 
Зразки документів для участі в конкурсі можна отримати у відділі, за адресою: 
смт Олександрівка, вул. Незалежності України, 78, або на сайті 
Олександрівської селищної ради (http://oleks-selrada.pp.ua) у розділі 
«Оголошення». 

Засідання конкурсного комітету відбудеться 23 листопада 2021 року.  
Початок роботи о 10.00 год. за адресою: смт Олександрівка, вул. Незалежності 
України, 78, реєстрація учасників – з 9:30.  

Документи для участі у конкурсі 23 листопада 2021 року у закритому 
конверті з позначками №1 та «На конкурс 23 листопада 2021 року                          
«вул. Лісова – вул. Незалежності України» та заяву у закритому конверті з 
позначками №2 та «На конкурс 23 листопада 2021 року «вул. Лісова –                       
вул. Незалежності України» приймаються до 08 листопада 2021 року включно 
за адресою: смт Олександрівка, вул. Незалежності України, 78, відділ 
економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності Олександрівської 
селищної ради, (режим роботи: з 8.00 до 17.00, перерва з 12.00 до 13.00). На 
конвертах №1 та №2 необхідно зазначити: дату конкурсу, назву та номер на 
міського автобусного маршруту загального користування, назву перевізника 
претендента, який подає документи для участі у конкурсі.  

Документи, що подаються для участі у конкурсах, повинні відповідати 
вимогам Закону України «Про автомобільний транспорт» та Порядку 
проведення конкурсу.  

Плата за участь у конкурсі перевізниками-претендентами не вноситься.  
Натомість, зазначаємо про необхідність подання до конверту з позначкою №1, 
який містить документи для участі у конкурсі, довідки довільної форми з 
інформацією про те, що перевізником-претендентом (вказати найменування 
перевізника) не вносилась плата за участь у конкурсі у зв`язку з відсутністю  
такої вимоги  в  оголошенні  виконавчого комітету  Олександрівської  селищної 
ради про проведення конкурсу, розміщеному у _____________________________                 

(назва та номер друкованого видання) 
 

________________ 
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ПЕРЕЛІК 
 міських автобусних маршрутів загального користування Олександрівської селищної ради  

у режимі маршрутного,  
які є об’єктом конкурсу, який відбудеться 23 листопада 2021 року 

 

№ 
з/п 

Номер 
марш-
руту 

Назва маршруту 
Номери 
рейсів 

Протяж
ність 

марш-
руту, км  

Час відправлення з 
початкового пункту та 
прибуття до кінцевих 

пунктів 

Періодичність 
здійснення 
перевезень 

Режим 
руху, або 
порядок 

здійснення 
перевезення 

Клас 
автобуса 

Мінімальна 
кількість 
автобусів 

для 
виконання 
рейсів (без 
врахування 

резерву) 

Місць 
для 

сидіння 
(від…) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 №1 

вул.Лісова – 
вул. 

Незалежності 
України 

- 5 

6,40-7,00 
7,20-7,40 
7,40-8,00 

12,00-12,20 
12,40-13,00 
16,00-16,20 
16,40-17,00 
17,20-17,40 

щоденно 
у режимі 
маршрут-
ного таксі 

А І; 
А ІІ 

1 від 12 

____________________ 
 
 


