
ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
Миколаївсько ї області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 12.11.2021 року № 495
м. Первомайськ

Про призначення конкурсу з перевезення
пасажирів на автобусних маршрутах загального
користування Первомайської міської
територіальної громади

Керуючись підпунктом 12 пункту а статті 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами та
доповненнями), статтею 44 Закону України «Про автомобільний транспорт» від
05.04.2001р. № 2344-ІІІ (зі змінами та доповненнями), Постановою Кабінету
Міністрів України від 03.12.2008 року №1081 «Про затвердження Порядку
проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті
загального користування», пунктом 14 частини ІІ Постанови Кабінету
Міністрів України від 18.02.1997 року №176 «Про затвердження Правил
надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» (зі змінами та
доповненнями) з метою виконання необхідних обсягів пасажирських
перевезень, створення якісних та безпечних умов надання транспортних послуг
на маршрутах загального користування, а також прозорості та розвитку
конкуренції, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. 17 грудня 2021 року о 10 год. 00 хв. провести конкурс з перевезення
пасажирів на автобусних маршрутах загального користування Первомайської
міської територіальної громади.

2. Затвердити умови та перелік об’єктів конкурсу з перевезення пасажирів
на автобусних маршрутах загального користування Первомайської міської
територіальної громади (додаток 1).

3. Затвердити кошторис витрат, пов`язаних з підготовкою та проведенням
конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального
користування Первомайської міської територіальної громади (додаток 2).



Рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради
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4. Затвердити розрахунок плати за участь у конкурсі з перевезення
пасажирів на автобусних маршрутах загального користування Первомайської
міської територіальної громади (додаток 3).

5. Управлінню економічного розвитку територіальної громади міської
ради (Зарицька) розмістити рішення в засобах масової інформації.

Термін: до 17.11. 2021 року

6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника
міського голови Дмитра МАЛІШЕВСЬКОГО.

Міський голова Олег ДЕМЧЕНКО
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Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
міської ради

______________________ № _______

Умови проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних
маршрутах загального користування Первомайської міської територіальної

громади

Керуючись Законами України від 05.04.2001р. № 2344-ІІІ «Про
автомобільний транспорт», від 21.05.1997р. № 280/97-ВР «Про місцеве
самоврядування в Україні», постановами Кабінету Міністрів України від
18.02.1997 року № 176 «Про затвердження Правил надання послуг
пасажирського автомобільного транспорту» та від 03.12.2008 року № 1081
«Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів
на автобусному маршруті загального користування», рішення виконавчого
комітету Первомайської міської ради від 09.07.2021 року № 260 «Про
затвердження Умов та Порядку проведення конкурсу з перевезення
пасажирів на автобусних маршрутах загального користування Первомайської
міської територіальної громади» виконавчий комітет Первомайської міської
ради (Організатор перевезень) проводить конкурс з перевезення пасажирів на
автобусних маршрутах загального користування Первомайської міської
територіальної громади (далі - конкурс).

1. Загальні положення
1.1. Існуючі та знову створені автобусні маршрути загального

користування в межах Первомайської міської територіальної громади - це
власність міської територіальної громади.

1.2. Організатором перевезень пасажирів на автобусних маршрутах
загального користування є Виконавчий комітет Первомайської міської ради
(далі - Організатор).

1.3. Встановлені Організатором умови проведення конкурсу є
обов'язковими як для конкурсного комітету, так і для учасників конкурсу.

1.4. У конкурсі з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах
загального користування Первомайської міської територіальної громади
можуть брати участь автомобільні перевізники, які:

1.4.1. мають структуру парку автобусів, що працюватимуть на
маршрутах загального користування, які за пасажиромісткістю, класом,
технічними та екологічними показниками відповідають умовам конкурсу;

1.4.2. мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з
перевезення пасажирів, за видом – внутрішні перевезення пасажирів
автобусами;

1.4.3. використовують у достатній кількості сертифіковані автобуси
загального призначення, категорія та клас яких відповідають вимогам,
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установленим для міського (приміського) транспорту, а пасажиромісткість -
пасажиропотоку з урахуванням забезпечення доступу до об'єктів соціального,
медичного та культурного призначення для осіб з обмеженими фізичними
можливостями:

1.4.3.1. для здійснення перевезень пасажирів на приміських автобусних
маршрутах загального користування згідно з пунктом 7 «Сфера використання
автобусів за видами перевезень та режимами руху» наказу Міністерства
транспорту та зв’язку України від 12.04.2007 року № 285 «Про затвердження
Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього
використання за видами сполучень та режимами руху» можуть
використовуватись автобуси категорії М2 (клас А, В), М3 (клас А, В), М3

(клас І, ІІ, ІІІ);
1.4.4. виконують вимогу щодо забезпечення роботи на об’єкті конкурсу,

який включає міські (приміські) маршрути загального користування,
транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та
інших маломобільних груп населення, в кількості до 50 відсотків загальної
кількості автобусів.

Транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та
інших маломобільних груп населення, повинні бути пристосовані для
користування інвалідами з вадами зору, слуху та з ураженнями опорно-
рухового апарату, а також передбачати можливість встановлення зовнішніх
звукових інформаторів номера і кінцевих зупинок маршруту, текстових та
звукових систем у салоні для оголошення зупинок.

1.4.5. утримують транспортні засоби в належному технічному і
санітарному стані та забезпечують їх зберігання відповідно до вимог статті
21 Закону України «Про автомобільний транспорт»;

1.4.6. забезпечують контроль технічного і санітарного стану
транспортних засобів перед виїздом на маршрут;

1.4.7. забезпечують проведення медичного контролю стану здоров’я
водіїв;

1.4.8. забезпечують умови праці та відпочинку водіїв згідно з вимогами
законодавства;

1.4.9. забезпечують проведення стажування та інструктажу водіїв;
1.4.10. забезпечують безпеку дорожнього руху;
1.4.11. забезпечують водіїв відповідною документацією на перевезення

пасажирів;
1.4.12. мають достатню кількість транспортних засобів для виконання

перевезень;
1.4.13. забезпечують державні соціальні нормативи у сфері

транспортного обслуговування;
1.4.14. забезпечують розрахунок тарифу на послуги пасажирського

автомобільного транспорту згідно наказу Міністерства транспорту та зв’язку
України від 17.11.2009 року № 1175 «Про затвердження Методики
розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту».
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Пакет документів з розрахунку тарифу на послуги пасажирського
автомобільного транспорту з копіями підтверджуючих документів,
пронумеровується, прошнуровується, підписується автомобільним
перевізником або уповноваженою особою автомобільного перевізника та
скріплюється печаткою із зазначенням кількості сторінок цифрами і словами.

1.5. До участі в конкурсі не допускається автомобільний перевізник,
який:

1.5.1. подав до участі в конкурсі неналежним чином оформлені
документи чи не в повному обсязі, а також такі, що містять недостовірну
інформацію;

1.5.2. визнаний банкрутом або щодо якого порушено провадження у
справі про банкрутство (за винятком того, стосовно якого проводиться
процедура санації), або який перебуває у стадії ліквідації;

1.5.3. не відповідає вимогам статті 34 Закону України "Про
автомобільний транспорт";

1.5.4. не має достатньої кількості транспортних засобів для виконання
перевезень, затвердженої обов'язковими умовами конкурсу, та перевезень,
які повинні виконуватися відповідно до чинних договорів (дозволів).
Достатня кількість транспортних засобів визначається як кількість автобусів,
необхідних для виконання перевезень, та кількість резервних транспортних
засобів, яка становить 10 відсотків необхідної кількості автобусів для
виконання перевезень;

1.5.5. має несплачені штрафні санкції, накладені Укртрансбезпекою, або
водії якого мають несплачені штрафи, накладені відповідно до статті 130
Кодексу України про адміністративні правопорушення, неоскаржені у
судовому порядку (що були накладені не пізніше, ніж за 20 днів до дати
проведення конкурсу);

1.5.6. подав конкурсну пропозицію, що не відповідає обов’язковим та
додатковим умовам конкурсу, крім випадків, передбачених частиною
третьою статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт».

1.5.7. подав до участі в конкурсі більшу кількість автобусів, ніж це
передбачено умовами конкурсу.

1.6. Якщо перевізником- претендентом на один чи кілька об’єктів
конкурсу є тільки один автомобільний перевізник, він визнається
переможцем конкурсу у разі його відповідності вимогам статей 45 і 46
Закону України «Про автомобільний транспорт».

У цьому разі конкурсний комітет шляхом голосування може приймати
рішення про надання права перевізнику - претенденту здійснювати
перевезення пасажирів на об’єкті конкурсу.
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Перелік об’єктів конкурсу з перевезення пасажирів
на автобусних маршрутах загального користування Первомайської міської

територіальної громади

Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів міської ради Володимир РЯБЧЕНКО
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Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
міської ради
______________________ № ______

КОШТОРИС
витрат пов`язаних з підготовкою та проведенням конкурсу з перевезення пасажирів на
автобусних маршрутах загального користування Первомайської міської територіальної

громади
№
з/п

Статті витрат: Сума,
грн.

1 Підготовка інформаційних матеріалів для членів
конкурсного комітету

405,0

2 Доведення результатів конкурсу до відома перевізників –
претендентів

160,0

3 Висвітлення інформації про конкурс та технічне
забезпеченя конкурсу

600,0

Всього: 1165,0

Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів міської ради Володимир РЯБЧЕНКО
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Додаток 3
до рішення виконавчого комітету
міської ради
______________________ № _______

РОЗРАХУНОК
плати за участь у конкурсі з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального

користування Первомайської міської територіальної громади

№
з/
п

№ па
кета

Назва маршруту Режим
роботи

Сума за
пакет,
грн

1 1П № 92 «Дитяча лікарня - АС «Голта»
-с. Чаусове- 2»

звичайний режим руху 1165,0

Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів міської ради Володимир РЯБЧЕНКО
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