
 
АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА  РАДА 

 

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 17 вересня 2021 р.                                                                                        № 218  

 

 

Про проведення конкурсу з визначення автомобільних перевізників з 

перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального 

користування, що не виходять за межі Андрушівськоїміської 

територіальної громади 

 

 

Відповідно до статей 7, 43, 44, 46 Закону України «Про автомобільний 

транспорт», ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 «Про 

затвердження Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на 

автобусному маршруті загального користування»,  з метою покращення 

транспортного обслуговування, якості  пасажирських перевезень, вибору на 

конкурентних засадах юридичних, фізичних осіб, які забезпечуватимуть 

транспортне обслуговування в Андрушівській міській територіальній громаді, 

виконавчий комітет Андрушівської міської ради 

 

 

В И Р І Ш У Є: 
 

1. Провести конкурс з визначення автомобільних перевізників з 

перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що 

не виходять за межі Андрушівської міської територіальної громади (далі – 

конкурс) 3 листопада 2021 року. 

 

2. Затвердити номери автобусних маршрутів, додаток 1 додається. 
 

3. Затвердити перелік об’єктів конкурсу, додаток 2 додається. 
 

4. Затвердити склад конкурсного комітету з визначення автомобільних 

перевізників з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального 

користування, що не виходять за межі Андрушівської міської територіальної 

громади, додаток 3 додається. 
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5. Затвердити Положення про конкурсний комітет Андрушівської міської 

ради з визначення автомобільних перевізників з перевезення пасажирів на 

автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі 

Андрушівської міської територіальної громади, додаток 4 додається. 

6. Відділу економічного розвитку та інвестицій здійснювати прийом 

документів на конкурс, їх реєстрацію в журналі обліку та надавати консультації 

з питань проведення конкурсу. 
 

7. Відділу інформаційних технологій та інформації розмістити оголошення 

про конкурс на офіційному сайті Андрушівської міської ради. 
 

8. Встановити, що участь у конкурсі для перевізників є безкоштовною. 
 

9. Конкурсному комітету по факту проведення конкурсу надати 

результати   організатору (замовнику) перевезень для укладення договорів з 

переможцем конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 

загального користування, що не виходять за межі Андрушівської міської 

територіальної громади. 
 

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горкуна В.І. 
 

 

 

В.о.міського голови                                                                 Ольга ПРОКОПЕНКО 


