
З Б А РАЗ Ь К А  М І С Ь К А  РА Д А
Т Е Р Н О П І Л ЬС Ь КО Ї  О БЛ АС Т І

В И КО Н А ВЧ И Й  КО М І Т Е Т

 РІШЕННЯ

від 24.07.2019року  № 120

Про підготовку до проведення 
конкурсу на перевезення пасажирів

Керуючись  Законом  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Законом
України  «Про  автомобільний  транспорт»,  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від
03.12.2008  №  1081  «Про  затвердження  Порядку  проведення  конкурсу  з  перевезення
пасажирів  на  автобусному  маршруті  загального  користування»,  на  виконання  постанови
Восьмого апеляційного адміністративного суду від 04.07.2019 року у справі №1940/1795/18
(вх. №05-873/2.6 від 18.07.2019 р.), рішення Тернопільського окружного адміністративного
суду від 20.02.2019 року у справі №1940/1795/18 (вх.№05-381/2.6 від 21.03.2019р.), з метою
проведення  відбору  на  конкурсних  умовах  юридичних  та  фізичних  осіб,  здатних
забезпечувати  належну  якість  обслуговування  та  безпеку  перевезень  пасажирів  на
автобусних маршрутах загального користування, виконавчий комітет Збаразької міської ради

                                                      ВИРІШИВ:

1.  Оголосити  конкурс  на  перевезення  пасажирів  на  об’єкті  конкурсу,  який  включає
маршрут: № 1„ м-н Кармелюка — Центр — вул. Павлова ”. 

2.  Затвердити  кошторис  витрат  на  підготовку  та  проведення  конкурсу  на  перевезення
пасажирів на автобусних маршрутах м. Збаража згідно з додатком 2.

3.  Встановити  розмір  плати  за  участь  у  конкурсі  згідно  із  затвердженим  кошторисом
(додаток №2).

4. Затвердити текст оголошення конкурсу на право здійснення  перевезення пасажирів на
міському автобусному маршруті загального користування м. Збараж згідно з додатком 1.

5.  Провести  конкурсний  відбір  пасажирських  перевізників  на  автобусному  маршруті
м. Збаража “17” вересня 2019р. о 11 год. в приміщенні Збаразької міської ради (сесійний
зал).

6.Встановити, що документи на конкурс приймаються до “23” серпня 2019 року включно з
8  год.  до  17  год.  15  хв.  (в  п'ятницю  до  16  год.)  за  адресою  м.  Збараж вул.
Б.Хмельницького,4 , тел. 2-14-12, в робочі дні з 8 год. до 17 год. 15 хв. (в п'ятницю до 16
год.) загальний відділ.

Міський голова Збаража                                               Р. С. Полікровський
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