
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №5 

Про затвердження протоколу №4 засідання конкурсного комітету 

з визначення автомобільних перевізників з перевезення пасажирів 

на автобусному маршруті загального користування 

 

Відповідно до пп. 12 п. «а» ч. 1 ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» ст. 7 Закону України «Про автомобільний 

транспорт», пп. 30, 49, 51 Порядку проведення конкурсу з перевезення 

пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081, на 

підставі рішення виконавчого комітету Арцизької міської ради від 25 червня 

2021 року №147 «Про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 

автобусному маршруті загального користування» та розглянувши протокол № 4 

засідання конкурсного комітету з визначення автомобільного перевізника з 

перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування від 

14 грудня 2021 року (додається), виконавчий комітет Арцизької міської ради 

ВИРІШИВ: 

1.Затвердити протокол № 4 засідання комітету Арцизької міської ради з 

проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 

загального користування. 

2.Визнати конкурс з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування № 5 «вул. Лесі Українки – вул. Лугова» таким, що не 

відбувся. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови.    

 

 
Проект рішення підготовлений 

                                                                                           відділом капітального будівництва, 

ЖКГ,  архітектури, містобудування,  

транспорту  та благоустрою міської ради 

 
 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 4 

засідання конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників з 

перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування  

 

 14.12.2021 р. 10:00 м. Арциз 

Голова конкурсного комітету      Тетяна БАХЧЕВАН 

Заступник голови  комітету:   Оксана СТОЯНОВА 

Члени комітету:                      Віталій ГОРЯЙНОВ 

                   Анастасія СТАНКОВА 

                   Анатолій АФАНАСЬЄВ 

                       Володимир ЗАІНЧКОВСЬКИЙ 

                       Зінаїда ГОЛОБОРОДОВА 

                                                      Анатолій ЖИВОРА 

                                                      Степан УЗУН 

Секретар:                     Тетяна ВАСИЛІОГЛО 

 

Порядок денний: 

1. Про результати засідання конкурсного комітету з визначення 

автомобільних перевізників з перевезення пасажирів на автобусному 

маршруті загального користування №5 «вул. Лесі Українки – вул. Лугова». 

Голосували:  «за»- 8 

1. Про результати засідання конкурсного комітету з визначення 

автомобільних перевізників з перевезення пасажирів на автобусному 

маршруті загального користування  №5 «вул. Лесі Українки – вул. Лугова». 

 

Слухали Тетяну ВАСИЛІОГЛО, секретаря конкурсного комітету, яка 

інформувала, що рішенням виконавчого комітету Арцизької міської ради 

№263 від 04 листопада 2021 року оголошено проведення конкурсу з 

перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, 

створено конкурсний комітет з визначення автомобільного перевізника, 

затверджено його склад та умови конкурсу автомобільних перевізників 

загального користування міських маршрутів Арцизької міської 

територіальної громади. 

Оголошення про проведення конкурсу у відповідності до Порядку 

проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 03.12.2008 №1081 (далі – Порядок), було оприлюднене на 

офіційному веб-сайті Арцизької міської ради та в газеті «Арцизькі вісті». 

Для участі у конкурсі від перевізників-претендентів не подано жодної 

конкурсної пропозиції. Тому запропоновано конкурс з визначення 

автомобільних перевізників з перевезення пасажирів на автобусному 



маршруті загального користування №5 «вул. Лесі Українки – вул. Лугова» 

вважати таким, що не відбувся. 

Вирішили: 

1. Відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт» 

та постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 року № 1081 «Про 

затвердження Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на 

автобусному маршруті загального користування», у зв’язку із відсутністю 

конкурсних пропозицій, конкурс з визначення автомобільних перевізників з 

перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування 

№5 «вул. Лесі Українки – вул. Лугова»  визнати таким, що не відбувся.  

2. Рекомендувати виконавчому комітету Арцизької міської ради 

затвердити протокол № 4 засідання конкурсного комітету з визначення 

автомобільних перевізників з перевезення пасажирів на автобусному 

маршруті загального користування та визнати конкурс з визначення 

автомобільних перевізників з перевезення пасажирів на автобусному 

маршруті загального користування №5 «вул. Лесі Українки – вул. Лугова» 

таким, що не відбувся.  
 

Голосували «за»- 8  

 

Голова конкурсного комітету                           Тетяна БАХЧЕВАН 

 

Заступник голови   

конкурсного комітету                                         Оксана СТОЯНОВА 

 

Секретар                                                                Тетяна ВАСИЛІОГЛО                                

 

 

Члени комітету:                                              Віталій ГОРЯЙНОВ 

                                  Анастасія СТАНКОВА 

                                  Анатолій АФАНАСЬЄВ 

           Володимир ЗАІНЧКОВСЬКИЙ 

           Зінаїда ГОЛОБОРОДОВА 

                                  Анатолій ЖИВОРА 

                                  Степан УЗУН 

 

 


