
            П Р О Е К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 
 
Про визначення особи,  
уповноваженої здійснювати  
справляння плати за  
транспортні послуги 
 

Керуючись статтями 30, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування 
в Україні”, статтею 6 Закону України „Про автомобільний транспорт”, 
відповідно до рішень виконкому 12.09.2018 № 271 “Про впровадження 
автоматизованої системи обліку оплати проїзду у місті Ужгород”, 04.10.2018  
№ 290 “Про повторне оголошення конкурсу із визначення оператора 
автоматизованої системи обліку проїзду в місті Ужгород”,  протоколу засідання 
конкурсного комітету із визначення оператора автоматизованої системи обліку 
оплати проїзду в місті Ужгород (особи, уповноваженої здійснювати справляння 
плати за транспортні послуги) 25 жовтня 2018 року № 2, з метою підвищення 
якості та ефективності надання послуг з перевезень пасажирів на міських 
автобусних маршрутах загального користування, забезпечення обліку фактично 
наданих послуг з перевезення пільгових та інших категорій пасажирів, 
отримання повної, достовірної та деталізованої інформації про надані 
транспортні послуги, планування пасажирських перевезень та обґрунтованості 
тарифів на перевезення, виконком міської ради ВИРІШИВ: 

1. Затвердити та ввести в дію протокол № 2 засідання конкурсного 
комітету із визначення оператора автоматизованої системи обліку оплати 
проїзду в місті Ужгород (особи, уповноваженої здійснювати справляння плати 
за транспортні послуги) 25 жовтня 2018 року, що додається. 

2. Визначити АТ КБ “Приватбанк” особою, уповноваженою здійснювати 
справляння плати за транспортні послуги у місті Ужгород (оператором 
автоматизованої системи обліку оплати проїзду у місті Ужгород). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови Фартушка І. І. 

 
Міський голова                                                                                       Б. АНДРІЇВ 



                               Протокол № 2 
засідання конкурсного комітету із визначення оператора автоматизованої 

системи обліку оплати проїзду в місті Ужгород (особи, уповноваженої 
здійснювати справляння плати за транспортні послуги) 

 
25 жовтня 2018 року        м. Ужгород 
початок 12.00 год. 
каб. 105 виконавчого комітету 
Ужгородської міської ради, 
пл. Поштова, 3 
 
 ПРИСУТНІ: 
Фартушок Ігор Іванович - голова конкурсного комітету, Біксей Андрій 
Борисович- заступник голови конкурсного комітету, Бобик Петро Іванович- 
заступник голови конкурсного комітету , Пекар Віталій Іванович- секретар 
конкурсного комітету, члени комітету - Гах Леся Мирославівна, Готра Віталій 
Вікторович, Гулан Ярослав Володимирович, Куля Олексій Петрович, Травіна 
Ольга Валеріївна. 
 

 Претендент: АТ КБ “Приватбанк”. 
 

 Порядок денний: 
1. Про розгляд заяв претендентів, які подали документи для участі в 

конкурсі із визначення оператора автоматизованої системи обліку оплати проїзду 
в місті Ужгород (особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за 
транспортні послуги). 
 З першого питання Фартушок І. І. проінформував, що документи на участь 
у конкурсі надійшли тільки від одного претендента - АТ КБ “Приватбанк”. 
 
 ВИСТУПИЛИ: Фартушок І. І., Бобик П. І., Готра В. В., Куля О. П.,    Гулан 
Я. В. 
 Ознайомившись із заявою та документами для участі у конкурсі 
претендента, після обговорення поданої конкурсної пропозиції конкурсний 
комітет ВИРІШИВ: 
 1. Визначити переможцем конкурсу із визначення оператора 
автоматизованої системи обліку оплати проїзду в місті Ужгород (особи, 
уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги) - АТ КБ 
“Приватбанк”. 
 

 ГОЛОСУВАЛИ : 
“За”-6, “Проти”-0, “Утримались”-3. 
 
Голова конкурсного комітету        __________________  І. ФАРТУШОК 
 
 
Секретар конкурсного комітету    __________________ В. ПЕКАР 
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