
 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

від 29.05.2018 р. № 65  

м. Кам’янка 

 

Про визначення переможця конкурсу на право 

здійснення перевезень пасажирів на міському 

автобусному маршруті загального користування 

в м. Кам’янка 
  

Відповідно до вимог ст.44 Закону України «Про автомобільний 

транспорт», Постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 року №1081 

«Про Затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 

автобусному маршруті загального користування», Постанови Кабінету 

Міністрів України від 18.02.1997 року №176 «Про затвердження Правил 

надання послуг пасажирського автомобільного транспорту», керуючись пп.12 

п.а ч.І ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи протокольне рішення конкурсного комітету з визначення 

перевізника пасажирів автомобільним  транспортом загального користування 

від 07.05.2018 року, 

 

                         виконавчий комітет - ВИРІШИВ: 

 

 1. Затвердити протокольне рішення конкурсного комітету від 07.05.2018 року 

щодо визначення переможця конкурсу на право здійснення перевезень 

пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування, а саме: 

ПАТ Кам’янське АТП – 17142 - маршрут № 7 «Газове господарство – хутір 

Шевченка». 

2. Реєстраційно-юридичному відділу виконавчого комітету Кам’янської міської 

ради підготувати договір про організацію перевезень пасажирів на 

вищезазначеному маршруті з урахуванням безкоштовного перевезення 

пільгових категорій громадян згідно чинного законодавства. 

3. Укласти договір про організацію перевезень пасажирів на автобусному 

маршруті загального користування на вищезазначеному маршруті з 

перевізником-переможцем конкурсу, а саме: 

3.1. ПАТ Кам’янське АТП – 17142 - маршрут № 7 «Газове господарство – хутір 

Шевченка» – терміном на п’ять років. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Нечиталюка О.В. 

 Міський голова                                                                                      В.І. Тірон 

 



 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання конкурсного комітету з визначення перевізників пасажирів 

автомобільним  транспортом загального користування в місті Кам’янка 

  

7 травня 2018 року                   14:00                        м.Кам’янка,  

                                                                                    вул. Героїв Майдану, 37, каб.7 

                                                                        

Присутні: 

Голова конкурсного комітету: 

Нечиталюк Олександр Васильович - заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 

Заступник голови конкурсного комітету: 

Петренко Руслана Сергіївна -  завідувач реєстраційного відділу, державний 

реєстратор 

Члени комітету: 

Водоп’янов Сергій Олександрович – начальник Кам’янського відділення поліції 

ГУНП Черкаської області; 

Могилка Сергій борисович – депутат міської ради, голова постійної комісії з 

питань підприємництва, промисловості, будівництва, благоустрою, транспорту 

та торгівельного обслуговування; 

Секретар конкурсного комітету: 

Пашковська Ольга Борисівна – спеціаліст 1-ї категорії відділу організаційно-

кадрової роботи. 

 

Учасники конкурсу: 

ПАТ Кам’янське АТП - 17142 

  

Також присутні: 

  

Порядок денний: 

  

1. Відкриття засідання. 

2. Розгляд заяв претендентів по визначенню їх перевізниками на маршруті 

загального користування № 7 «Газове господарство – хутір Шевченка». Аналіз 

поданих документів. 

2.1. Початок закритого засідання. 

3. Визнання переможця конкурсу на перевезення пасажирів автомобільним 

транспортом на автобусному маршруті загального користування № 7 «Газове 

господарство – хутір Шевченка».  

4. Оголошення результатів конкурсу. 

  



1. Відкриття засідання. 

  

СЛУХАЛИ:  Нечиталюка О.В. 

Проінформував присутніх про те, що ведеться технічний аудіозапис засідання. 

Вніс пропозицію про відкриття засідання конкурсного комітету з визначення 

перевізника пасажирів автомобільним  транспортом загального користування в 

місті Кам’янка (Газове господарство – хутір Шевченка). 

  

Голосували: «За»  - 4, «Проти» - 0 , «Утрималось» - 0 .         

Рішення прийнято одноголосно. 

  

Повідомив присутнім про те, на підставі рішення виконавчого комітету 

Кам’янської міської ради від 27.03.2018 року № 36 «Про оголошення конкурсу 

на право перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 

користування в м. Кам'янка (газове господарство – хутір Шевченко)» було 

оголошено конкурс на право пасажирських перевезень на міському 

автобусному маршруті загального користування. В районній газеті «Трудова 

слава» від 06 квітня 2018 року № 14 подано оголошення на 1 об’єкт, а саме:  № 

7 «Газове господарство – хутір Шевченка». 

Кінцевий термін прийняття документів було оголошено 26 квітня 2018 року 

включно. Документи для участі в конкурсі подав 1 претендент: ПАТ 

Кам’янське АТП-17142 (Бондаренко О.М.). 

27 квітня 2018 року відбулось комісійне відкриття пакета (конверта) 

претендента з позначкою №1, про що зроблено відповідний запис в журналі 

реєстрації заяв. 

Виконавчим комітетом Кам’янської міської ради були направлені листи до 

Управління патрульної поліції в Черкаській області   та ТЦС 7141 РСЦ МВС 

Черкаської області від 27.02.2018 року  про надання інформації щодо 

відсутності накладених несплачених штрафних санкцій та невиконаних 

приписів про усунення порушень ліцензійних умов, зафіксованих порушень 

Правил дорожнього руху (дорожньо-транспортних пригод транспортними 

засобами, які будуть використовуватись на маршрутах  у перевізників-

претендентів, але відповіді не надходило. 

2. Розгляд заяви претендента по визначенню його перевізником на маршруті 

загального користування № 7 «Газове господарство – хутір Шевченка». Аналіз 

поданих документів. 

 На участь у конкурсі на право пасажирських перевезень на міському 

автобусному маршруті загального користування № 7 «Газове господарство – 

хутір Шевченка» поступили документи від 1-го претендента, а саме: ПАТ 

Кам’янське АТП-17142. 

На засідання конкурсного комітету запрошено перевізника-претендента. 

Секретарем конкурсного комітету проведено процедуру відкриття конверту з 

позначкою №1, який містить заяву на участь у конкурсі на право пасажирських 



перевезень на міському автобусному маршруті загального користування № 7 

«Газове господарство – хутір Шевченка». 

Також, на розгляд конкурсного комітету було надано конверт з позначкою №2, 

який містить перелік документів, а саме: виписка з Єдиного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців; копія ліцензії на право надання послуг з 

перевезень пасажирів; перелік транспортних засобів, які пропонуються до 

використання на автобусному маршруті; квитанція про внесення плати за 

участь у конкурсі, із зазначенням дати проведення конкурсу; копії свідоцтв про 

реєстрацію транспортних засобів, що пропонуються до використання на 

маршруті; анкету відповідно до пункту 32 Порядку проведення конкурсу з 

перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування 

(постанова КМУ від 03.12.2008 № 1081); копія штатного розпису, податкового 

розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників 

податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ); відомість за підписом 

суб’єкта господарювання про автобуси, які будуть використовуватися на 

автобусному маршруті з зазначенням підстав для їх використання 

перевізником; відомості про додаткові умови обслуговування маршруту. 

            Члени конкурсного комітету ознайомилися з поданими документами. 

Пакет документів повний, вирішили прийняти рішення про допущення 

перевізника-претендента до  участі  в конкурсі шляхом голосування. 

 Відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт»: 

ст.34 «Автомобільний перевізник повинен виконувати вимоги цього Закону та 

інших законодавчих і нормативно-правових актів України у сфері перевезення 

пасажирів та/чи вантажів»; 

 

2.1. Початок закритого засідання. 

Керуючись ст.47 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 

автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою 

КМУ від 03.12.2008 року №1081 розпочинаємо закрите засідання. 

Голова конкурсного комітету поставив на голосування питання щодо 

допущення ПАТ Кам’янське АТП-17142 до участі у конкурсі. 

Відповідно до п. 1 ст.12 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів 

на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою 

КМУ від 03.12.2008 року №1081 конкурсний комітет приймає рішення про 

допущення до участі в конкурсі автомобільного перевізника, шляхом 

голосування. 

Голосували: «За»  - 4, «Проти» - 0, «Утрималось» -   0.         

Рішення прийнято. 

Перевізника ПАТ Кам’янське АТП-17142   допустити до участі у конкурсі. 

 

3. Визнання переможця конкурсу на перевезення пасажирів автомобільним 

транспортом на автобусному маршруті загального користування № 7 «Газове 

господарство – хутір Шевченка».  



Конкурсний комітет вирішив: 

Враховуючи, що документи надані в повному обсязі, інших пропозицій не 

надходило, визнати переможцем конкурсу на перевезення пасажирів 

автомобільним транспортом на автобусному маршруті загального користування 

в м. Кам’янка, маршрут № 7 «Газове господарство – хутір Шевченка» - ПАТ 

«Кам’янське АТП – 17142». 

Виконавчому комітету Кам’янської міської ради заключити договір з ПАТ 

«Кам’янське АТП – 17142» на перевезення пасажирів автомобільним 

транспортом на автобусному маршруті загального користування в м. Кам’янка, 

маршрут № 7 «Газове господарство – хутір Шевченка» терміном на 5 років. 

Голосували: «За»  -   4, «Проти» -  0, «Утрималось» -   0.         

Рішення прийнято. 

 

4. Оголошення перевізнику-претенденту ПАТ Кам’янське АТП результатів 

конкурсу.     

Перевізника ПАТ Кам’янське АТП-17142   визнано переможцем конкурсу на 

перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусному маршруті 

загального користування в м. Кам’янка, маршрут № 7 «Газове господарство – 

хутір Шевченка». 

   

            Враховуючи, що Комітетом розглянуто конкурсну пропозицію по 

об’єкту, та прийнято рішення про визнання переможця, засідання оголошено 

закритим. 

  

  

Голова конкурсного комітету                                          О.В. Нечиталюк 

  

Секретар конкурсного комітету                                       О.Б. Пашковська 

 

 

 


