
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від _____  червня 2020 року № _____ 

 
м. Олександрія 

 
Про затвердження результатів засідання 
конкурсного комітету від 29 травня 2020 року 
по проведенню конкурсу з перевезення 
пасажирів на міських автобусних маршрутах 
загального користування  
 

Відповідно до пп. 1 п. б) ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст.ст. 1, 7 Закону України «Про автомобільний транспорт», ст. 6 Закону України 
«Про дорожній рух», п. 29, 53, 55 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 
автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з 
перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (зі змінами), 
розглянувши протокол засідання конкурсного комітету від 29 травня 2020 року по 
проведенню конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального 
користування, з метою забезпечення сталих перевезень на міських автобусних маршрутах 
загального користування, 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ   МІСЬКОЇ   РАДИ   ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити результат засідання конкурсного комітету від 29.05.2020 по проведенню 
конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального 
користування, за яким переможцем визначено ФОП Міщенко О.А. по об’єкту конкурсу № 1 
на міські автобусні маршрути № 4/1, 4/2, 7/1, 7/2, 16, 17, з терміном дії договору – 5 років. 

 
2. Затвердити результат засідання конкурсного комітету від 29.05.2020 по проведенню 

конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального 
користування, за яким переможцем визначено ФОП Проквас В.В по об’єкту конкурсу № 2  
на міські автобусні маршрути № 5/1, 5/3, 14, 15, 18, з терміном дії договору – 5 років. 

 
3. Затвердити результат засідання конкурсного комітету від 29.05.2020 по проведенню 

конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального 
користування, за яким переможцем визначено ПП «Олександрійський автобусний парк» по 
об’єкту конкурсу № 3 на міські автобусні маршрути № 11, 12, з терміном дії договору –                  
5 років, але за умови оновлення транспортного засобу по автобусному маршруту №11 до 
кінця поточного року. 

 
4. Затвердити результат засідання конкурсного комітету від 29.05.2020 по проведенню 

конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального 



2 

користування, за яким переможцем визначено ФОП Сизова С.А. по об’єкту конкурсу № 4 на 
міські автобусні маршрути № 3/1, 3/2, 3/3, 18/1, 81/2, 81/3, 81/4, з терміном дії договору –               
5 років. 

 
5. Затвердити результат засідання конкурсного комітету від 29.05.2020 по проведенню 

конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального 
користування, за яким переможцем визначено ФОП Хованського З.О. по об’єкту конкурсу  
№ 5 на міські автобусні маршрути № 2/1, 2/2, 5/2, 6, з терміном дії договору – 5 років. 

 
6. Затвердити результат засідання конкурсного комітету від 29.05.2020 по проведенню 

конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального 
користування, за яким переможцем визначено ФОП Юнак К.Ю. по об’єкту конкурсу № 6 на 
міські автобусні маршрути № 5/4, 9, з терміном дії договору – 5 років. 

 
7. Укласти постійні договори на перевезення пасажирів на міських автобусних 

маршрутах загального користування в адміністративно–територіальних межах 
Олександрійської міської ради з переможцями конкурсу згідно пунктів 1– 6 даного рішення. 

 
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Давиденко Л.В. 
 

 
 
Міський голова Степан ЦАПЮК 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Володимир ЧЕБОТАРЬОВ 
 


