
 

 

                                                     

                
                  
 

 
 

Конотопська міська рада  

Виконавчий комітет 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

   від    21.05.2020        №  88 
    

м.Конотоп 

 

Про визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для 

здійснення функції робочого органу  

 

 

 

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт», 

«Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному 

маршруті загального користування», затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 03.12.2008 №1081 (зі змінами та доповненнями), 

рішення виконавчого комітету Конотопської міської ради №157 від 

31.05.2010 «Про організацію пасажирських перевезень автомобільним 

транспортом на міських маршрутах загального користування» (зі змінами), 

 

 виконком міської ради  в и р і ш и в:  

 

1.Оголосити конкурс по визначенню робочого органу – підприємства 

(організації) для організації проведення конкурсу з перевезення пасажирів 

автомобільним транспортом на міських маршрутах загального користування.  

2.Затвердити Умови проведення конкурсу по визначенню робочого 

органу – підприємства (організації) для організації проведення конкурсу з 

перевезення пасажирів автомобільним транспортом на маршрутах загального 

користування згідно додатку 1. 

3.Затвердити форму заяви на участь у конкурсі з визначення робочого 

органу згідно додатку 2. 

4. Внести зміни до складу конкурсного комітету по визначенню 

робочого органу для організації проведення конкурсу на перевезення 

пасажирів автомобільним транспортом на маршрутах загального 

користування, який затверджений рішенням виконавчого комітету міської 

ради від 31.05.2010 №157 «Про організацію пасажирських перевезень 

автомобільним транспортом на міських маршрутах загального користування», 

виклавши додаток №4 зазначеного рішення у новій редакції додаток 3. 
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5.Управлінню економіки Конотопської міської ради (начальник          

Гапєєва Л.А.) розмістити у ЗМІ оголошення про проведення конкурсу по 

визначенню робочого органу – підприємства (організації) для організації 

проведення конкурсу на перевезення пасажирів автомобільним транспортом 

на міських маршрутах загального користування. 

6. Про хід виконання даного рішення інформувати міського голову до 

30.06.2020. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно розподілу 

обов’язків. 

 

 

 

 

 Міський голова       Артем СЕМЕНІХІН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гапєєва Л.А.2 63 75 
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Додаток 1 

до рішення виконкому                

міської ради                                                                                                                                                                               

                                                                                від 21.05.2020  №  88 

  

    

Умови проведення конкурсу по визначенню робочого органу 

для організації проведення конкурсів з перевезення пасажирів на 

міських автобусних маршрутах загального користування  

 

1.Організатор проведення конкурсу – виконавчий комітет Конотопської 

міської ради. 

2.Робочий орган визначається на конкурсних засадах відповідно до 

вимог Закону України «Про автомобільний транспорт». 

3.Основними умовами для проведення конкурсу по визначенню 

робочого органу для організації проведення конкурсів з перевезення пасажирів 

на міських автобусних маршрутах загального користування є: 

досвід роботи претендента з питань пасажирських перевезень повинен 

становити не менше трьох років; 

у штаті претендента повинні бути фахівці з профільною освітою, які 

мають стаж роботи в галузі автомобільного транспорту не менше трьох років; 

підприємство повинно мати на своєму балансі оргтехніку (комп’ютери, 

принтери, копіювальні апарати, тощо); 

претендент не може надавати послуги з перевезень, діяти на ринку 

транспортних послуг, представляти інтереси окремих перевізників або груп 

перевізників, чи контролюватися зазначеними суб’єктами; 

працівники претендента повинні мати знання законодавчих та інших 

нормативно-правових документів, які регламентують сферу пасажирських 

автомобільних перевезень. 

4.У конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), які 

відповідають вимогам, що встановлені статтею 44 Закону України «Про 

автомобільний транспорт», а також умовам проведення відповідного конкурсу. 

5.Не допускаються до участі в конкурсі підприємства (організації), які 

надають послуги з перевезень, провадять діяльність на ринку транспортних 

послуг, представляють інтереси окремих автомобільних перевізників. 

6.Переможцем конкурсу визначається підприємство (організація), яке за 

оцінкою конкурсного комітету найбільше відповідає умовам конкурсу. 

7.Організатор укладає з переможцем конкурсу договір про виконання 

функцій робочого органу строком на 3 роки. 

8.Претендент для участі в конкурсі подає заяву визначеної форми 

(додаток 2) та наступні документи: 

виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців;  



документи, які підтверджують досвід роботи не менше трьох років у 

сфері організації пасажирських перевезень; 
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                                                                                    Продовження додатку 1 

 

документи, які підтверджують наявність матеріальних ресурсів та 

технологій для організації проведення конкурсу; 

документи, які підтверджують наявність у штаті фахівців з профільною 

освітою, які мають стаж роботи в галузі автомобільного транспорту не менше 

трьох років; 

копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за 

умови проведення санації). 

Документи на участь у конкурсі подаються у конверті, на якому 

зазначається повне найменування претендента, його місцезнаходження 

(юридична та фактична адреси) з поміткою «Заява на участь у конкурсі по 

визначенню робочого органу для організації проведення конкурсів з 

перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального 

користування». Документи подаються з 27.05.2020 до 26.06.2020 за адресою: 

м.Конотоп, пр.Миру, 8, каб.405. 

Конкурс проводитиметься 29.06.2020 о 14.00  в малому залі засідань 

виконавчого комітету Конотопської міської ради за адресою: м.Конотоп, 

пр.Миру, 8. 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                            Любов ДУБОВИК 
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Додаток 2 

до рішення виконкому                

міської ради                                                                                                                                                                               

від 21.05.2020  №  88 

 

Заява  

для участі у конкурсі по визначенню підприємства (організації)  

для здійснення функцій робочого органу для підготовки матеріалів  

по проведенню засідань конкурсного комітету по визначенню перевізників  

на міських автобусних маршрутах загального користування в м.Конотопі 

 

 Відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт» та 

оголошення Конотопської міської ради у газеті 

____________________________________________________________________ 

(назва та № друкованого видання) 

________________________________________________________________ 

(скорочене найменування суб’єкта господарювання) 

в особі __________________________________________________________, 

(прізвище, ім’я, по-батькові) 

що діє на підставі _________________________________________________ 

претендує на виконання функцій робочого органу по організації забезпечення 

роботи конкурсного комітету для підготовки матеріалів по проведенню 

засідань конкурсного комітету з призначення пасажирських перевізників на 

автобусних маршрутах загального користування в м.Конотопі. 
 

1.Загальні дані 

Повне найменування суб'єкта господарювання 
                                  

                                  

                                  
 

Скорочене найменування суб'єкта господарювання (торгова марка, бренд) 
                                  
 

Ідентифікаційний код суб'єкта господарювання 
          
 

Прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта господарювання 
                                  

                                  

                                  
 

Телефон                                   Факс 
                      
 

Мобільний телефон              Контактна особа 
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Продовження додатку 2 

 

2.Місцезнаходження суб'єкта господарювання  
 

Країна                                     Поштовий індекс 
                 
 

Область 
                                  
 

Район 
                                  
 

Місто (село) 
                                  
 

Вулиця 
                                  
 

Будинок (офіс)               Корпус                 Квартира  
                      
 

3.Банківські реквізити  
 

Розрахунковий рахунок  
                      
 

у                       М Ф О         
   

4. Перелік документів, що додаються до заяви  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

     У зв'язку з участю в конкурсі підтверджую, що:  

- з умовами проведення   конкурсу ознайомлений та згоден; 

- всі дані,  викладені у поданих мною документах,  відповідають дійсності;  

- на момент  проведення  конкурсу  не  визнаний  банкрутом,  не порушено 

справу про банкрутство, не проводиться процедура санації;  

- у разі перемоги згоден укласти договір з організатором.  

 

 «___»____________        ______________  ______________________________  
                                                      (підпис заявника)            (прізвище, ім'я та по батькові)  

 

 М.П.  

  

Керуючий справами виконкому                                            Любов ДУБОВИК 
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Додаток 3 

до рішення виконкому                

міської ради                                                                                                                                                                               

від 21.05.2020  №  88 

 

 

                                                                                        

 

Склад конкурсного комітету 

з підготовки та проведення конкурсу з визначення робочого органу  

для організації проведення конкурсів по визначенню перевізників  

на міських автобусних маршрутах загального користування  

 

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

згідно розподілу обов’язків – голова комітету; 

- начальник управління економіки Конотопської міської ради – заступник 

голови комітету; 

- заступник начальника управління економіки Конотопської міської ради 

– секретар комітету; 

- начальник (представник) управління житлово-комунального 

господарства Конотопської міської ради – член комітету; 

- начальник фінансового управління Конотопської міської ради – член 

комітету; 

- завідувач (представник) сектору юридичної роботи міської ради – член 

комітету; 

- голова (представник) Конотопського міського товариства захисту прав 

споживачів «Правозахист» – член комітету ; 

- голова (представник) організації роботодавців «Асоціація підприємців та 

підприємств малого та середнього бізнесу м.Конотопа» – член комітету . 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                            Любов ДУБОВИК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


