
 
                                                                

                  

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ                   
 

11.01.2018          № 5 

 

 

Про затвердження Протоколу  

проведення конкурсу на визначення  

пасажирського перевізника на автобусному 

маршруті загального користування  

  

 Відповідно до статті 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, до статті 42 Закону України „Про автомобільний транспорт“, пунктів 

47, 49, 50, 51 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 

автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081, пункту 16 Правил 

надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176, на 

підставі рішень виконавчого комітету від 22.06.2016 № 162 „Про конкурсний 

комітет для проведення конкурсу на визначення пасажирського перевізника на 

автобусних маршрутах загального користування“, від 13.07.2016 № 187 „Про 

затвердження умов конкурсу на визначення пасажирського перевізника на 

автобусних маршрутах загального користування та кошторису витрат, 

пов’язаних з підготовкою та проведенням конкурсу“, від 09.09.2016 № 270 

„Про оголошення повторного конкурсу на визначення пасажирського 

перевізника на автобусному маршруті № 3 „Ринок – АС-1 (по вул.Гагаріна 

через вул.Київська)“,  від 13.09.2017 № 244 „Про оголошення втретє конкурсу 

на визначення пасажирського перевізника на автобусному маршруті № 3 

„Ринок – АС-1 (по вул.Гагаріна через вул.Київська)“, від 29.11.2017 № 301 

„Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 13.07.2016 № 187 

„Про затвердження умов конкурсу на визначення пасажирського перевізника на 

автобусних маршрутах загального користування та кошторису витрат, 

пов’язаних з підготовкою та проведенням конкурсу“ та оголошення конкурсу“, 

враховуючи матеріали, надані претендентом-перевізником для участі в 

конкурсі, протокол  засідання конкурсного комітету для проведення конкурсу 

на визначення пасажирського перевізника на автобусних маршрутах загального 

користування при виконавчому комітеті Пирятинської міської ради від 02 січня 

2018 року № 1, протокол  засідання конкурсного комітету по визначенню 

пасажирського перевізника на міському маршруті загального користування при 



виконавчому комітеті Пирятинської міської ради від 09 січня 2018 року № 2, з 

метою забезпечення населення району Завокзалля систематичними, якісними 

послугами з пасажироперевезень, виконком  міської  ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

затвердити Протокол засідання  конкурсного комітету по визначенню 

пасажирського перевізника на міському автобусному маршруті загального 

користування при виконавчому комітеті Пирятинської міської ради від 09 січня 

2018 року щодо визначення переможця (додається). 

 

 

            

Міський голова                                                         О.РЯБОКОНЬ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення виконкому  

міської ради 

11.01.2018 № 5 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ПРОТОКОЛ  № 2 
засідання конкурсного комітету по визначенню пасажирського перевізника на 

міському маршруті загального користування при виконавчому комітеті 

Пирятинської міської ради 

 

 

09 січня 2018 року 

13 годин 

м. Пирятин  Пирятинська міська рада 

вул.Соборна, 21 

 

 

Головував:  Шикеринець І.С. – заступник міського голови з питань діяльності     

виконкому міської ради, голова конкурсного  комітету 

 

Присутні члени конкурсного комітету: 

 

Соловйов Р.Ю. - начальник юридичного відділу виконкому 

міської ради, заступник голови 

Нічик С.В. - спеціаліст 2-ої категорії з питань будівництва 

відділу будівництва та архітектури виконкому 

міської ради, секретар комісії 

Буровцев Д.С. - заступник голови громадської організації 

„Учасники антитерористичної операції, 

учасники бойових дій“ (за згодою) 

Гудзь В.В. - начальник управління соціального захисту 

населення Пирятинської районної державної 

адміністрації (за згодою) 

Гуленко В.В. - перший заступник голови Пирятинської 

районної державної адміністрації (за згодою) 

 



Дубров М.Я. - депутат міської ради, представник 

Пирятинської районної організації політичної 

партії „Рідне місто“ 

Кеда С.Ю. - начальник фінансового управління 

Пирятинської міської ради 

Крамаренко Г.М. - інспектор сектору реагування патрульної 

поліції Пирятинського ВП ГУНП в 

Полтавській області (за згодою) 

Крицький М.В. - депутат міської ради, представник 

Пирятинської районної організації 

радикальної партії О.Ляшка в Полтавській 

області 

Михайлюк О.В. - депутат міської ради, представник 

Пирятинської районної організації 

Всеукраїнського об’єднання „Свобода“ 

    

    

Порядок денний: 

 

1. Проведення конкурсу на визначення пасажирського перевізника на 

міському автобусному маршруті загального користування №3  „Ринок – 

АС-1 (по вул.Гагаріна через вул.Київська)“. 

  

1. СЛУХАЛИ: 

 

 Шикеринця І.С., заступника міського голови з питань діяльності 

виконкому, голову конкурсного комітету, який проінформував присутніх про 

те, що для участі в конкурсі на визначення перевізника подало заяву з 

документами в двох закритих конвертах приватне акціонерне товариство 

“Пирятинське АТП 15343“.  

02 січня 2018 року на попередньому засіданні відповідно до Порядку 

проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування члени конкурсного комітету розкрили конверт із 

позначкою „№1“, наданий перевізником-претендентом, перевірили 

достовірність інформації, поданої в документах. Зауважень від членів 

конкурсного комітету не було. Документи подані в повному обсязі, 

пронумеровані, прошиті та скріплені печаткою.  Конкурсна комісія прийняла 

рішення претендента  допустити  до участі в конкурсі. 

  

2. ВСТАНОВИЛИ: 

 

Під час проведення конкурсу був запрошений перевізник-претендент.  

Члени конкурсного комітету розкрили конверт  із позначкою „№2“: 

ПрАТ „Пирятинське АТП 15343“ подало конкурсну пропозицію на 

маршрут № 3: „Ринок - АС-1 (по вул.Гагаріна через вул.Київська)“. 



Члени конкурсного комітету розглянули пропозиції перевізника-

претендента за наступними показниками:  

1) наявність достатньої кількості автобусів, які відповідають умовам 

конкурсу;  

2) наявність транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з 

обмеженими фізичними можливостями;  

3) строк експлуатації автобусів;  

4) наявність виробничої бази;  

5) умови підтримання належного технічного та санітарного стану 

рухомого складу;  

6) умови контролю технічного стану транспортних засобів перед виїздом,      

7) досвід роботи перевізника-претендента;  

8) наявність та тяжкість порушень безпеки дорожнього руху, 

транспортного законодавства, ліцензійних умов;  

9) якість роботи перевізника;  

10) умови контролю за станом здоров’я водіїв. 

 

Інспектор сектору реагування патрульної поліції Пирятинського                    

ВП ГУНП в Полтавській області Крамаренко Г.М. зазначив, що 29.12.2017 у 

претендента  закінчився термін протоколів технічного контролю, а, в зв’язку з 

відсутністю в м.Пирятин спеціалізованої  ліцензійованої  СТО (найближча в 

м.Прилуки, Лубни) та наявними святковими днями вийшла затримка у 

оформленні відповідних документів, на даний час підприємством вони 

готуються для узгодження, крім того, працівниками  сектору реагування 

патрульної поліції Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області регулярно 

проводиться візуальне обстеження транспортних засобів перевізника ( 

наявність склоочищувачів, кріплення сидіння, відповідність гуми і т.ін.), також 

за минулий рік порушень правил дорожнього руху (водіння в нетверезому 

стані, скоєння ДТП) не зафіксовано. 

Із керівником перевізника-претендента  на маршрут № 3  Паєвським С.М. 

було проведено співбесіду, в якій члени конкурсного комітету  зазначили 

кількість працівників, які здійснюють контроль за технічним станом 

транспортних засобів та проводять медичний огляд водіїв, перспективи 

здійснення діяльності у сфері надання послуг з перевезення, відсутність за 

період надання послуг із перевезення пасажирів на цьому маршруті  (з 2011 по 

2016 рік) скарг від громадян на перевізника, вчасність рейсів, перевезення 

пільгових категорій громадян та інше. 

Члени конкурсного комітету відповідно до Переліку показників 

нарахування балів за системою оцінки пропозицій перевізників-претендентів 

Порядку проведення конкурсу  провели підрахунок балів.  Претендент                     

ПрАТ „Пирятинське АТП 15343“  набрав сумарну кількість балів – 11. 

 

 

 

 



3. ВИРІШИЛИ: 

 

Визначити переможцем конкурсу на маршруті № 3 „Ринок - АС-1 (по 

вул.Гагаріна через вул.Київська)“ юридичну особу – приватне акціонерне 

товариство „Пирятинське АТП 15343. 

Рішення конкурсного комітету про визначення переможця було 

оголошено перевізнику-претенденту. 

 

 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльностівиконкому міської ради, 

голова конкурсного комітету                                                       І.С.Шикеринець 

 

 

Протокол вела  

секретар конкурсного комітету                                                    С.В.Нічик 
  


