
ПРОТОКОЛ № 7
засідання конкурсного комітету з перевезення пасажирів на автомобільному

транспорті в місті Первомайськ

16.07.2019 року 
10.00 година

м. Первомайськ 
конференцзал (к.302)

Конкурсний комітет: за списком -  16; присутні -  8, відсутні -  8. 
В засіданні конкурсного комітету взяли участь:

Заступник голови конкурсного комітету:

Колесніченко Ольга 
Анатоліївна

заступник міського голови, начальник 
управління соціального захисту населення

Члени конкурсного комітету:

Дмитрієва Т.А., Йонга В.С., Михальченко І.С., Слюсаренко В.І., Фомінцев
О.Г., Фролова Т.Є., Цихоня В.В..

Представник засобів масової інформації

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд питання щодо організації перевезень пасажирів за об’єктами 
конкурсу.

2. Різне.

Відкрила засідання головуюча, заступник голови конкурсного комітету 
Колесніченко О. А., яка повідомила, що на засіданні присутні вісім членів 
конкурсного комітету (із правом голосу -  8), відсутні 8. Кворум відбувся, 
тому засідання конкурсного комітету можна вважати правомочним.
Заступник голови конкурсного комітету Колесніченко О. А. повідомила, що 
відповідно до пункту 3.10 Положення про конкурсний комітет з перевезення 
пасажирів на автомобільному транспорті в місті Первомайськ, затвердженого

Присутні:

Бандура О. І. - завідувач сектору з питань енергоефективності, 
транспорту та зв’язку управління 
економіки міської ради

Уколова Ю. Ю. - головний спеціаліст -  юрисконсульт юридичного 
відділу апарату виконавчого комітету міської ради



рішенням виконавчого комітету Первомайської міської ради № 361 від
10.08.2018 року пропоную, у зв’язку із відсутністю секретаря конкурсного 
комітету, з метою забезпечення проведення засідання необхідно обрати із 
присутніх членів конкурсного комітету секретаря та запропонувала обрати 
секретарем для проведення засідання члена конкурсного комітету -  
Слюсаренко Вікторію Іванівну.
Пропозицію поставила на голосування:

№ ПІБ члена конкурсного комітету Результати голосування
з/п За Проти Утримався
1 Колесніченко Ольга Анатоліївна +
2 Дмитрієва Тетяна Анатоліївна +
3 Йонга Володимир Сергійович +
4 Слюсаренко Вікторія Іванівна +
5 Фомінцев Олександр Григорович +
6 Фролова Тетяна Євгенівна +
7 Цихоня Василь Васильович +
8 Михальченко Ігор Сергійович +

Разом: 8 0 0

Результати голосування: «за» - 8 (одноголосно)
«проти» - 0; 
«утримались» - 0.

По першому питанню:

Заступник голови конкурсного комітету Колесніченко О. А., 
ознайомила присутніх з порядком денним та повідомила, що відповідно до 
рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради від 20.05.2019 
року № 243 «Про призначення конкурсу на здобуття права здійснення 
перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах загального 
користування в місті Первомайськ» на конкурс винесено три об’єкти, а саме:

Пакет № 12 маршрут: № 52А «вул. Рожева -  вул. Гетьмана Мазепи»;

Пакет № 13 маршрут: № 52 «вул. Гетьмана Мазепи -  вул. Рожева»;

Пакет № 22 маршрути: № 11 «вул. Олександра Коротченка -  вул. Сидора 
Ковпака», № 61 «вул. Олександра Коротченка -  вул. Сидора Ковпака».

Головуюча на засіданні повідомила присутніх, що відповідно пункту 28 
Постанови КМУ від 03.12.2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку 
проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 
загального користування» робочим органом було опубліковано оголошення



про конкурс у газеті «Вісник Первомайська» від ЗО травня 2019 року №40 
(1597).

13.06.2019 року -  кінцевий термін прийняття документів на участь у 
конкурсі.

14.06.2019 року -  відкриття та передача робочому органу документів на 
участь у конкурсі (конверт (пакет) № 1) для проведення аналізу одержаних 
пропозицій та їх оцінки.

Відповідно до журналу реєстрації документів для участі у конкурсі станом 
на 17-00 годину 13.06.2019 року жоден з перевізників -  претендентів 
документи для участі у конкурсі не подав, про що 14.06.2019 року зазначено 
у протоколі засідання робочої групи з відкриття конвертів (пакетів) з 
позначкою «№1» та передачі їх робочому органу для опрацювання, які надані 
перевізниками-претендентами і містять документи для участі у конкурсі з 
перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в 
місті Первомайськ.

Рішенням виконавчого комітету міської ради від 12.07.2019 року № 326 
«Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від
20.05.2019 року № 243 «Про призначення конкурсу на здобуття права 
здійснення перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах 
загального користування в місті Первомайськ»», через відсутність кворуму 
на засіданні конкурсного комітету 02.07.2019 року, перенесено дату 
засідання на 16.07.2019 року. Оголошення про перенесення дати засідання
12.07.2019 року розміщено на офіційному вебсайті міста Первомайськ. 

Колесніченко О.А. повторно зазначила, що жоден перевізник -
претендент не подав документи для участі у конкурсі на об’єкти:
Пакет № 12 маршрут: № 52А «вул. Рожева -  вул. Гетьмана Мазепи»;

Пакет № 13 маршрут: № 52 «вул. Гетьмана Мазепи -  вул. Рожева»;

Пакет № 22 маршрути: № 11 «вул. Олександра Коротченка -  вул. Сидора 
Ковпака», № 61 «вул. Олександра Коротченка -  вул. Сидора Ковпака».

Головуюча на засіданні, враховуючи те, що на об’єкти (пакети) 
конкурсу № 12 маршрут: № 52А «вул. Рожева -  вул. Гетьмана Мазепи»; № 13 
маршрут: № 52 «вул. Гетьмана Мазепи -  вул. Рожева»; № 22 маршрути: № 11 
«вул. Олександра Коротченка -  вул. Сидора Ковпака», № 61 «вул. 
Олександра Коротченка -  вул. Сидора Ковпака» протягом тривалого часу 
(оголошення 4 конкурсів) претенденти -  перевізники відсутні, запропонувала 
надати оголошення на офіційному сайті міста Первомайська про залучення 
всіх бажаючих перевізників до співпраці та в подальшому прийняття участі у 
конкурсі.

Заступник голови конкурсного комітету Колесніченко О. А. поставила 
дану пропозицію на голосування.______________________________________

№
з/п

ПІБ члена конкурсного комітету Результати голосування
За Проти Утримався

1 Колесніченко Ольга Анатоліївна +



2 Дмитрієва Тетяна Анатоліївна +
3 Ионга Володимир Сергійович +
4 Слюсаренко Вікторія Іванівна +
5 Фомінцев Олександр Григорович +
6 Фролова Тетяна Євгенівна +
7 Цихоня Василь Васильович +
8 Михальченко Ігор Сергійович +

Разом: 8 0 0
Результати голосування: «за» - 8 (одноголосно)

«проти» - 0; 
«утримались» - 0.

Вирішили::
Рекомендувати Організатору розмістити оголошення на офіційному 

сайті міста Первомайська з метою залучення всіх бажаючих перевізників до 
співпраці за об’єктами (пакетами) конкурсу № 12 маршрут: № 52А «вул. 
Рожева -  вул. Гетьмана Мазепи»; № 13 маршрут: № 52 «вул. Гетьмана 
Мазепи -  вул. Рожева»; № 22 маршрути: № 11 «вул. Олександра Коротченка 
-  вул. Сидора Ковпака», № 61 «вул. Олександра Коротченка -  вул. Сидора 
Ковпака» та в подальшому прийняття участі у конкурсі.

Термін: до 30.07.2019 року

По другому питанню:
Слово взяв член конкурсного комітету Ионга Володимир Сергійович, 

який вкотре зазначив, що водії, які працюють на міських маршрутах, що 
обслуговує 1111 «Автореал» не виховані та проявляють хамське відношення 
до пасажирів.

Головуюча на засіданні Колесніченко О.А. повідомила присутніх, що 
за скаргами мешканців міста, транспортні засоби, перевізників, які 
здійснюють перевезення пасажирів по місту, не під’їжджають до бордюрів 
зупинки, що спричиняє незручності для осіб похилого віку та з інвалідністю, 
у салонах пасажирських автотранспортних засобів не оновлена інформація 
щодо переліку пільгових категорій населення, які мають право 
безкоштовного проїзду, відповідно до рішення Первомайської міської ради 
від 27.06.2019 р. № 6 «Про внесення змін до рішення міської ради від 
17.12.2015 року №3 «Про затвердження міських Програм соціального 
захисту населення, які будуть фінансуватися в 2016- 2020 роках»».

Слово взяла член конкурсного комітету Дмитрієва Тетяна 
Анатоліївна, висловивши свою думку щодо облаштування зупинки по вул. 
Степовій павільйоном та встановленням знаку зупинки, а також щодо 
пасажирських перевезень до мікрорайону ПМК -  226.

Член конкурсного комітету Фролова Тетяна Євгенівна повідомила 
присутніх про те, що на автобусній зупинці «Ринок» по вулиці Олександра 
Коротченка, в кармані для зупинки автобусів, постійно паркують легкові



автомобілі, що унеможливлює заїзд міського пасажирського транспорту, а 
також зауважила, що необхідно встановити знак зупинки «на вимогу» біля 
магазину АТБ у зворотному напрямку.

Слово взяв член конкурсного комітету Цихоня Василь Васильович та 
зауважив, що не на всіх автобусних зупинках є інформація щодо назви 
зупинки та розкладу руху автобусів.

За результатами засідання конкурсного комітету

Вирішили:
1. Рекомендувати Організатору розмістити оголошення на офіційному 

сайті міста Первомайська з метою залучення всіх бажаючих перевізників до 
співпраці за об’єктами (пакетами) конкурсу № 12 маршрут: № 52А «вул. 
Рожева -  вул. Гетьмана Мазепи»; № 13 маршрут: № 52 «вул. Гетьмана 
Мазепи -  вул. Рожева»; № 22 маршрути: № 11 «вул. Олександра Коротченка 
-  вул. Сидора Ковпака», № 61 «вул. Олександра Коротченка -  вул. Сидора 
Ковпака» та в подальшому прийняття участі у конкурсі.

Термін: до 25.07.2019 року
2. КП «Управління пасажирських перевезень» довести до відома 

юридичних та фізичних осіб -  підприємців, що здійснюють перевезення 
пасажирів на міських автобусних маршрутах перелік пільгових категорій 
населення, які мають право безкоштовного проїзду, відповідно до рішення 
Первомайської міської ради від 27.06.2019 р. № 6 «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 17.12.2015 року №3 «Про затвердження міських 
Програм соціального захисту населення, які будуть фінансуватися в 2016- 
2020 роках»» з метою розміщення в. салонах пасажирських транспортних 
засобів для забезпечення поінформованості пасажирів, водіїв та кондукторів 
пасажирських транспортних засобів.

Термін: до 25.07.2019 року

3. Управлінню житлово- комунального господарства міської ради 
провести огляд зупинок міського пасажирського транспорту на відповідність 
вимогам наказу Державного комітету України по житлово- комунальному 
господарству від 15.05.1995 № 21. Інформацію про проведену роботу надати 
управлінню економіки міської ради.

Термін: до 16.08.2019 року
4. Управлінню житлово- комунального господарства міської ради 

провести огляд зупинки по вул. Степовій з метою вирішення питання, щодо 
облаштування зупинки павільйоном та встановлення знаку зупинки. 
Інформацію про проведену роботу надати управлінню економіки міської 
ради.

Термін: до 30.07.2019 року
5. Управлінню економіки міської ради звернутися до Первомайського 

відділу поліції Головного управління Національної поліції України в 
Миколаївській області щодо вирішення питання паркування легкового



автотранспорту на автобусній зупинці «Ринок» (біля магазину «Українські 
ковбаси») по вул. Олександра Коротченка.

Термін: до 25.07.2019 року
6. Доручити секретарю конкурсного комітету (члену конкурсного 

комітету Слюсаренко В.І.) протягом п’яти робочих днів оформити протокол 
та надати його на підпис членам конкурсного комітету та голові конкурсного 
комітету.

Протягом засідання конкурсного комітету проводився аудиозапис.

Аудіоматеріали та протокол засідання зберігатимуться у Організатора 
протягом десяти років.

Заступник голови конкурсного комітету О. А. Колесніченко

Протокол вела: В. І. Слюсаренко

№
з/п

ПІБ члена конкурсного комітету Підпис

, / а ,/? ________________
1 Колесніченко Ольга Анатоліївна л

2 Дмитрієва Тетяна Анатоліївна
3 Йонга Володимир Сергійович
4 Слюсаренко Вікторія Іванівна /
5 Фомінцев Олександр Григорович
6 Фролова Тетяна Євгенівна
7 Цихоня Василь Васильович /-____
8 Михальченко Ігор Сергійович

/  А А"


