
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

27.12.2016              Ужгород                      № 452 
 
 
 

Про забезпечення проведення 

конкурсу з перевезення пасажирів 
 

 

Відповідно до частини 6 статті 59 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Закону України „Про автомобільний транспорт”, 

постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку проведення 

конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 

користування” від 03 грудня 2008 року № 1081, протоколу засідання 

конкурсного комітету із визначення робочого органу 15.12.2016, виконком 

міської ради ВИРІШИВ: 

1. Затвердити рішення конкурсного комітету із визначення робочого 

органу, що додається. 
2. Внести зміни у додаток до рішення виконкому 11.12.2015 № 387 

„Про умови конкурсу з перевезення пасажирів”, а саме: 

пункт 4  вилучити; 

пункт 14 викласти в наступній редакції: 

„Плата за участь у конкурсі вноситься перевізником-претендентом на 

рахунок виконкому міської ради у розмірі, установленому рішенням 

виконавчого комітету Ужгородської міської ради”. 

3. Рішення виконкому від 09.09.10 № 286 „Про порядок проведення 

конкурсу з перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусних 

маршрутах загального користування у м. Ужгород” визнати таким, що втратило 

чинність. 

4. Утворити робочу групу з розроблення кошторису, пов’язаного з 

підготовкою та проведенням конкурсу з перевезення пасажирів на міських 

автобусних маршрутах загального користування та встановленням плати за 

участь у конкурсі, згідно з додатком. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Цапа І. Ю. 
 
 
 

Міський голова Б. Андріїів 



Додаток 

до рішення виконкому 
22.12.16 № 452 

 

 

СКЛАД 

робочої групи з розроблення кошторису , пов’язаного з підготовкою та 

проведенням конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних 

маршрутах загального користування 
 
 

Цап Іштван Юліусович - перший заступник міського голови, 

голова робочої групи 

Драшкоці Георгій Адальбертович - головний спеціаліст відділу транспорту, 

державних закупівель та зв’язку, 

секретар робочої групи 
 

 

Члени робочої групи: 
 

Бобик Петро Іванович - начальник відділу транспорту, 

державних закупівель та зв’язку 

Травіна Ольга Валеріївна - начальник управління економіки та 

підприємництва 

Турховська Ганна Іванівна - начальник відділу бухгалтерського 

обліку міської ради та виконкому 
 
 
 
 
 
 

Керуючий справами виконкому О. Макара 


