
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
РІШЕННЯ 

 
16  січня  2020 року                                м. Шепетівка                                        № 18 

 
Про визначення об’єктів конкурсу та 
оголошення конкурсу з перевезення 
пасажирів в міському автомобільному  
транспорті загального користування   
 
                    
 
 
         На виконання  ст.ст. 43-46  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“,  з метою безперебійного транспортного обслуговування 
населення та з зв’язку  із  закінченням строку дії  договору на перевезення автомобільним 
транспортом  на маршруті № 11  «Залізничний вокзал – Судилків»  №3/179 від 20.04.2017 
року , керуючись ст. 7 Закону України «Про автомобільний транспорт» та ст. 30 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  виконавчий комітет Шепетівської 
міської ради              
ВИРІШИВ: 

 
1.  Оголосити  конкурс  по визначенню перевізника  на перевезення пасажирів в 

міському автомобільному транспорті загального користування в режимі 
маршрутного таксі та звичайному режимі руху:    

 
 

Об’єкт конкурсу 
 

 
Протяжність  

маршруту 
(км) 

 
Кількість 
 графіків 
(одиниць 

транспорту) 

 
Інтервал  

руху 
 

Режим руху та 
періодичність 

виконання 
перевезень 

Маршрут № 11              
(вул.: Проспект Миру, 
Островського,  Героїв 
Небесної Сотні,  
Судилківська) 

9,5 
 
 

2 
з них – 1 для 
перевезення 

осіб з 
інвалідністю           

та інших 
маломобільних 
груп населення  
та 1 резервний 

25 хв. Звичайний та  
маршрутне 

таксі, 
щоденно,             

крім суботи 

 

1)   для  забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на автобусному 
маршруті допускається  використання автобусів місткістю понад  22  пасажири , 
призначені для перевезення сидячих та стоячих пасажирів, конструкція яких дає 
змогу пасажирам безперешкодно переміщуватися по салону  (Клас І ) , з  них  1 



транспортний засіб, пристосований  для перевезення осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення; 
 

2)   наявність резервного транспорту (автотранспортні засоби, які пропонуються  
      автомобільними перевізниками для резерву, повинні бути аналогічними за  
      показниками категорії, класу та місткості основним транспортним 
       засобам, які пропонуються для обслуговування маршруту); 
 

3)   автобуси, які пропонуються автомобільними перевізниками для перевезення  
      пасажирів повинні за технічними  та екологічними показниками відповідати  
      вимогам чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту;  
 

 4)  виконання умов договору на  перевезення пасажирів  та затвердженого  
     організатором розкладу руху; 
 

 5)   здійснення перевезення пільгових категорій громадян згідно чинного  
      законодавства. 
 

3.    Додаткові умови конкурсу: 
автомобільний перевізник-переможець конкурсу повинен до укладання договору  

            на перевезення пасажирів автомобільним транспортом укласти договір із  
            суб’єктом господарювання - виконавцем функцій з надання послуг  
             диспетчеризації міського автотранспорту, визначеного рішенням виконкому.    

 
4.   Організацію підготовки конкурсу, проведення та визначення перевізника на  

вказаних маршрутах покласти на конкурсний комітет.  
 
   5.    Затвердити кошторис на проведення конкурсу на   перевезення пасажирів в  
          міському автомобільному транспорті загального користування ,  згідно  
          додатку. 
 

6. Встановити плату за участь в конкурсі  в розмірі 20 неоподаткованих  мінімумів  
       доходів громадян за 1 транспортний засіб на дату подання заяви про участь в  
       конкурсі. 

       
7. Контроль за виконання даного рішення покласти на першого заступника міського                   

голови Вихівського В.Б.  
  
 
 
Міський голова                                                         М.Полодюк    

                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                 Додаток  
                                                                                 до рішення виконавчого 

     комітету міської ради   
                                                                                 від 16.01.2020   № 18 

 
 
 

КОШТОРИС 
на проведення конкурсу на перевезення пасажирів в 

міському автомобільному транспорті загального 
користування на маршруті № 11  
«Залізничний вокзал – Судилків» 

  
 

№ 
п/п 

 
Витрати 

 

 
Сума ( грн.)  

1  Розміщення інформації про об’єкти та умови 
конкурсу в засобах масової інформації  

300 

2 Перевірка достовірності одержаної від  
перевізника-претендента інформації 

100 

3 Підготовки інформаційних матеріалів для членів  
конкурсного комітету 

80 

4 Доведення результатів  конкурсу  до  відома 
перевізників-претендентів  

100 

5 Технічне забезпечення  100 
 
 

 
Разом 

 
680 

 
 
 
 
 

Начальник управління  
економічного розвитку                                                                              О.Гринь                                
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету                                                                 В.Рачук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


