
 

 

   Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Рішення 
 

від  14 листопада  2014 р.                                    № 395 
 

м. Знам`янка 

 

Про  організацію  та проведення  

конкурсу з перевезення пасажирів 

на міських автобусних маршрутах  

загального користування    

 

 

 Відповідно  до  Закону України «Про автомобільний транспорт»,  Постанов Кабінету 

Міністрів України від 03.12.2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення 

конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», від 

18.02.1997  року  № 176 «Про  затвердження  Правил  надання  послуг  пасажирського  

автомобільного  транспорту» (із змінами),  керуючись  ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Провести  19  грудня 2014  року конкурс  з перевезення пасажирів  на  міських  

автобусних  маршрутах  загального  користування  м. Знам’янка.   

2. Затвердити об’єктами конкурсу  з  перевезення пасажирів  на  міських  автобусних  

маршрутах  загального  користування  м. Знам’янка  кілька маршрутів міського 

автобусного сполучення (додаються). 

3. Затвердити умови конкурсу з перевезення пасажирів  на  міських  автобусних  

маршрутах  загального  користування  м. Знам’янка  (додаються). 

4. Затвердити персональний склад конкурсного комітету  з  визначення автомобільних 

перевізників   на  міських  автобусних  маршрутах м. Знам’янка (додається).  

5. Організаційні  питання  з підготовки та  проведення конкурсу з перевезення пасажирів  

на  міських  автобусних  маршрутах  загального  користування  м. Знам’янка  покласти  

на  відділ  економічного  розвитку,  промисловості, інфраструктури  та  торгівлі (нач. 

Третьякова К.В.). 

6. Контроль  за  виконання  рішення  покласти  на  заступника  міського  голови з  питань  

діяльності  виконавчих  органів Заруцького А.А. 

 

 

 

 

Міський голова                                                        І. Крижановський 

 

 



 

                        

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»: 

рішенням виконавчого 

комітету Знам’янської 

міської ради  

від 14 листопада 2014 р.  

№ 395 

 

 

 

 

Об’єкти конкурсу з перевезення пасажирів  

на міських автобусних маршрутах загального користування  

м. Знам’янка 

 

 

 

1. Перший об’єкт конкурсу: маршрут № 3 «Залізничний вокзал – вул. Урожайна» та 

маршрут № 7 «Залізничний вокзал  - Гостинне». 

2. Другий об’єкт конкурсу: маршрути № 4 «Готель – обласна бальнеологічна лікарня»,  № 

4-А «Готель – Петрово»,  маршрут № 8 «Залізничний вокзал – Водяне», маршрут № 9 

«Готель -Геоід». 

3. Третій об’єкт конкурсу: маршрут № 5 «Готель – Сільгосптехніка» та маршрут № 2 

«Готель – мікрорайон Південний». 

4. Четвертий об’єкт конкурсу: маршрути № 6-А «Залізничний вокзал – сел. Знам’янка» 

(комбікормовий завод),  № 6-Б «Залізничний вокзал – сел. Знам’янка» (вул. Калініна), 

№6-В «Залізничний вокзал – сел. Знам’янка» (ЗОШ №7). 

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»: 

рішенням виконавчого 

комітету 

Знам’янської міської ради  

від 14 листопада  2014 р.  

№ 395 

 

 

Умови конкурсу з  перевезення  пасажирів   

на   міських автобусних маршрутах загального користування  

м. Знам’янка 

  

 

 1. Конкурс з  перевезення  пасажирів  на   міських автобусних маршрутах загального 

користування м. Знам’янка проводиться на підставі Закону України «Про автомобільний 

транспорт» (ст. 43-46) відповідно до «Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 

автобусному маршруті загального користування», затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 03.12.2008 року № 1081 із змінами.  

 2.  Перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування 

здійснюються в режимах: «звичайному» та «маршрутного таксі». Регулярність руху в обох 

режимах перевезень повинна становити 95%. 

3. Перевізник – претендент повинен  мати  достатню кількість  транспортних  засобів  

для  виконання  перевезень  та кількість  резервних  транспортних  засобів, яка  становить 10%.   



 

 4. Структура парку автобусів, що працюватимуть в межах,  визначених об’єктів 

конкурсу за категорією, класом, пасажиромісткістю та інші характеристики,  наведені в  

таблиці: 

 

Об' 

єкт 

кон

кур

су 

Но-

мер 

марш

руту 

Найменування 

кінцевих зупинок 

Кількість 

автобусів 
Режим руху Розклад руху 

Вимоги до автобусів 

Категорія, 

клас 

Пасажиро 

місткість 

без 

урахування 

місця водія  

1. 

№3 
"Залізничний вокзал – 

вул. Урожайна 
3 

звичайний Згідно з  

затвердже-

ним 

розкладом 

руху 

М3, кл. 

I,II 
 понад 22 

маршрутне таксі 

№7 
"Залізничний вокзал - 

Гостинне" 

маршрутне таксі 

2. 

№4 

"Готель - обласна 

бальнеологічна 

лікарня" 
4 

звичайний 

-«- 

М3, кл. 

I,II 
понад 50 

маршрутне таксі 

№4-А "Готель - Петрово" 

маршрутне таксі 

-«- 

№8 
"Залізничний вокзал - 

Водяне" 
1 

маршрутне таксі 

-«- 
М3, кл. 

I,II 
понад 22 

№9 «Готель – Геоід» маршрутне таксі 

3. 

№5 
"Готель-

Сільгосптехніка" 
2 

звичайний 
-«- М3 кл. I,II 

понад 40 

маршрутне таксі понад 22 

№2 
"Готель-мікрорайон 

Південний" 
1 

звичайний 
-«- 

М3, кл. 

I,II 
понад 22 маршрутне  таксі 

4. 

№6-А 

"Залізничний вокзал -

сел. Знам'янка 

(комбікормовий 

завод) 

5 

звичайний 

-«- 
М3, кл. 

I,II 

понад 40 

маршрутне таксі понад 22 

 

№6-Б 

"Залізничний вокзал – 

сел. Знам'янка (вул. 

Калініна") 

1 
звичайний 

-«- 
М3, кл. 

I,II 
понад 40 

маршрутне таксі 

№6-В 

Залізничний вокзал -

сел. Знам'янка (ЗОШ 

№7) 

1 маршрутне таксі -«- 
М3,кл. І, 

ІІ 
понад 40 

 

 

 

5. Технічні та екологічні показники автобусів, що працюватимуть на міських автобусних 

маршрутах загального користування,  повинні відповідати державним стандартам України. 

6. Наявність транспортних засобів, пристосованих   для   перевезення  осіб  з  

обмеженими  фізичними можливостями. 

7. Перевезення  пільгових  категорій  громадян здійснюється  відповідно до угод  на  

здійснення  компенсаційних  виплат  за  пільговий  проїзд  окремих  категорій  громадян  

міським  автомобільним  транспортом, укладених  з  управлінням  соціального  захисту  

міськвиконкому.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 «ЗАТВЕРДЖЕНО»: 

рішенням виконавчого 

комітету 

Знам’янської міської ради  

від 14 листопада  2014 р. 

№ 395 

 

Склад 

конкурсного комітету з  проведення  конкурсу  з визначення автомобільних перевізників 

на міських автобусних маршрутах загального користування м. Знам’янка 

 
 

Голова конкурсного комітету:  

  

Крижановський  Ігор  Борисович - міський  голова 

  

Заступник голови конкурсного комітету: 

  

Заруцький  Андрій  Анатолійович - заступник міського голови з  питань  діяльності 

виконавчих  органів 

  

Секретар конкурсного комітету: 

  

Грінченко  Ольга  Вікторівна 

 

-  головний  спеціаліст  відділу  економічного розвитку,  

промисловості,  інфраструктури  та  торгівлі  

міськвиконкому (без права голосу) 

  

Члени конкурсного комітету: 
 

Бабійчук Ганна Олексіївна -  голова Знам’янської міської організації ветеранів 

України (за згодою); 

Бушилова Наталія Борисівна - секретар  міської  громадської  організації «Союз-

Чорнобиль» (за згодою); 

Волошина  Алла Миколаївна -  начальник управління соціального захисту 

населення; 

Дудник Валерій  Васильович - голова Знам’янської  міськрайонної  громадської  

організації  «Спілка  учасників бойових  дій  і  

ветеранів  військової  служби» (за згодою); 

Іванов Володимир Вікторович - голова Знам’янської  територіальної  організації  

ветеранів  війни  і  праці залізничного  транспорту 

(за згодою); 

Кукуленко Олександр Васильович -  начальник управління «Укртрансінспекції»  в 

Кіровоградській області (за згодою); 

Панов Олександр Олександрович 

 

-  начальник ВДАІ МГБ Знам’янського МВ при 

УМВС України  в  Кіровоградській області  (за 

згодою);  

Кліпацький Сергій Вікторович - голова міської спілки  підприємців (за згодою); 

Фесюн  Микола  Степанович -  голова Знам’янської міської спілки ветеранів війни 

в Афганістані (за згодою) 
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