
ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ВІД 6 ЛИПНЯ 2020 р. Первомайськ № 130 - р

Про введення в дію рішення конкурсного 
комітету з визначення переможців 
конкурсу на право перевезення 
пасажирів на приміських автобусних 
маршрутах, загального користування, які 
не виходять за межі Первомайського 
району за результатами повторного 
перегляду результатів конкурсу

Відповідно до пунктів 1, 2, 7 статті 119 Конституції України, пунктів 1, 2, 
7 статті 2, частини першої статті 6, статей 20, 39, 41 Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації», статей 43, 44 Закону України «Про автомобільний 
транспорт», пунктів 8, 49, 51 постанови Кабінету Міністрів України від 03 
грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з 
перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (із 
змінами), постанови Верховного Суду України від 23 квітня 2020 року по справі 
№814/526/17, розпорядження голови Первомайської райдержадміністрації від 27 
травня 2020 року № 101 -р «Про повторний перегляд результатів конкурсу на 
обслуговування деяких маршрутів загального користування, які не виходять за 
межі Первомайського району», враховуючи протокольне рішення від 16 червня 
2020 року № 1 конкурсного комітету по визначенню перевізників на приміських 
автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі 
Первомайського району та з метою організації надання соціально значущих 
послуг з пасажирських перевезень на автобусних маршрутах загального 
користування, організатором перевезень яких є райдержадміністрація:

1. Повторно переглянувши результати конкурсу який відбувся 30.06.2016 
року по маршрутам № 376 «Первомайськ-Грушівка», № 380 «Первомайськ- 
Кам’яний Міст», № 369 «Первомайськ-Жовтневе», № 382 «Первомайськ-Лиса 
Гора», № 384 «Первомайськ-Мигія» на підставі бальної системи оцінки 
пропозицій, котра була чинною на день проведення конкурсу -  ЗО червня 2016 
року, та документів, поданих перевізниками-претендентами до 30.06.2016 року, 
визнати переможців конкурсу, а також перевізників-претендентів, які посіли 
друге місце:
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- за документами, поданими на конкурс 30.06.2016 року:

1.1.
№

об’єк
та

конк
УРСУ

№
рейсу

Найменування маршруту Перевізник Місце

2 376 П ервомайськ-Г руш івка ТОВ «Голта А втотранс» 1
2 376 П ервомайськ-Г руш івка П П  «Євротранс Ю г» 2

1.2 .

№
об’єк

та
конк
УРСУ

№
рейсу

Найменування маршруту Перевізник Місце

6 380 П ервомайськ-К ам ’яний
М іст

ТОВ «Голта А втотранс» 1

6 380 П ервомайськ-К ам ’яний
М іст

П П  «Євротранс Ю г» 2

1.3. Керуючись пунктом 8 постанови Кабінету Міністрів України від 
03.12.2008 р. № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з 
перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (із 
змінами) (далі -  постанова КМУ №1081) скасувати рішення конкурсного 
комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних 
маршрутах, що не виходять за межі Первомайського району, в частині визнання 
переможцями конкурсу, а також перевізників-претендентів, які посіли друге 
місце по об’єктам: № 1, рейс № 369 «Первомайськ-Жовтневе», № 8, рейс № 382 
«Первомайськ-Лиса Гора», № 10, рейс № 384 «Первомайськ-Мигія», у зв’язку з 
тим, що рішення прийнято з порушенням законодавства, а саме неврахування 
конкурсним комітетом, недопущення ФОП Войтенка І.І. до участі в конкурсі, 
який відбувся 20.10.2015 р., оскільки останнім було втрачено право на 
нарахування + 11 балів за показником роботи перевізника-переможця
попереднього конкурсу не менше передбаченого договором (дозволом) строку 
на маршруті (маршрутах), що є об’єктом конкурсу.

2. Повторно 04.08.2020 р. винести на засідання конкурсного комітету з 
визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах, 
що не виходять за межі Первомайського району, питання щодо перегляду 
результатів конкурсу, який відбувся 30.06.2016 р. по об’єктам: № 1, рейс № 369 
«Первомайськ-Жовтневе», № 8, рейс № 382 «Первомайськ-Лиса Гора», № 10, 
рейс № 384 «Первомайськ-Мигія».
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3. Сектору житлово-комунального господарства, містобудування, 
архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля 
райдержадміністрації (Сосіновському С.), не пізніше десяти робочих днів з дня 
опублікування рішення на офіційному веб-сайті укласти договори з 
переможцями конкурсу на приміських автобусних маршрутах згідно з 
обов’язковими умовами визначеного конкурсу та додатковими умовами 
обслуговування маршруту, наданими перевізником-претендентом, терміном на 5 
років.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника


