
ПРОТОКОЛ  

громадських слухань з питання: 

«Про затвердження порядку та умов організації і проведення 

конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 

загального користування в м. Коломиї» 

         
 

24 вересня 2018 року                                            Міська рада, зал засідань 

16:00 год.                      

                                       
 

Головуючий: В. Григорук – перший заступник міського голови 

На громадських слуханнях присутні꞉  11 осіб. 

У громадських слуханнях брали участь: секретар міської ради, начальники 

та працівники відділів міської ради, перевізник Непийвода Р.В. 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. «Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення 

робочого органу» 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Головуючий: В. Григорук – перший заступник міського голови  

        Повідомив, що розглянувши лист відділу економіки, інвестиційної 

політики та енергозбереження міської ради від 29.08.2018 р. №35/17-20, 

керуючись статтями 1, 43-44 Закону України «Про автомобільний транспорт», 

постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081 «Про 

затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного 

транспорту» (зі змінами), та для забезпечення організації і підготовки  

проведення конкурсу на визначення автомобільних перевізників на міських 

автобусних маршрутах загального користування в м. Коломиї, та відповідно до 

розпорядження міського голови від 31.08.2018 р. №238-р скликано громадські 

слухання. 
 

Запропонував наступний регламент:  

Для  інформації з порушеного питання − до 10 хвилин; 

Для виступів  – до 5 хвилин; 

На запитання і відповіді – до 3 хвилин; 
 

Головуючий: В. Григорук – перший заступник міського голови 

Надав слово начальнику відділу економіки, інвестиційної політики та 

енергозбереження міської ради В. Образцовій. 

В.Образцова – начальник відділу економіки, інвестиційної політики та 

енергозбереження міської ради 
Коротко розповіла про зміни, які запропоновано внести в умови організації 

і проведення конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 

загального користування в місті Коломиї. 

Т. Васкул – головний спеціаліст відділу економіки, інвестиційної політики 

та енергозбереження міської ради. 

Запропонувала: 



 

 Позитивну характеристику  організатором перевезень роботи                  

перевізника-претендента: + 5 

 Дострокове розірвання договору протягом останніх 3-х років з 

організатором перевезень: − 10 

 Використання транспортних засобів, шо пропонуються для 

обслуговування на об'єкті конкурсу відповідної категорії: 

Євро4 + 10 

Євро5 +15 

Євро6 + 20 

 

Р.Непийвода – перевізник 

Озвучив доцільність зараховувати додаткову кількість балів за позитивні 

відгуки. 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Рекомендувати виконавчому комітету міської ради на черговому 

засіданні розглянути проект рішення «Про затвердження порядку та умов 

організації і проведення конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних 

маршрутах загального користування в м.Коломиї» із запропонованими змінами. 

 

 
 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» – одноголосно 

 

 

 

Перший заступник міського голови                                В.Григорук                                    

  

 

 

 


