
СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

              5 січня 2022                                    Стрий                                           № 2

Про оголошення конкурсу з перевезення
пасажирів на приміських автобусних маршрутах
загального користування, що не виходять за
межі Стрийської міської територіальної громади
 
  

Відповідно до ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст.ст. 7, 43-46 Закону України «Про автомобільний транспорт» щодо організації 
пасажирських перевезень», на виконання 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 
та доповненнями), з метою покращення якості пасажирських перевезень, створення 
конкурентного середовища, підвищення рівня безпеки перевезень пасажирів, 
забезпечення виконання соціально значущих перевезень та визначення автомобільного 
перевізника з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального 
користування в м. Стрию на конкурсних засадах, виконавчий комітет Стрийської міської 
ради вирішив:

1. Оголосити конкурс з перевезення пасажирів на приміських автобусних 
маршрутах загального користування, що не виходять за межі Стрийської міської 
територіальної громади на об’єкт конкурсу та умовах, викладених згідно з додатком                  
№ 1.

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської 
ради від 24.11.2011 № 429 «Про внесення змін та доповнень до рішення міськвиконкому 
№ 429 від 19.11.2009 року «Про затвердження складу міського конкурсного комітету  та 
умов проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 
загального користування в м.Стрий»
            3. Затвердити положення про конкурсний комітет з визначення автомобільних 
перевізників на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування, 
що не виходять за межі Стрийської міської територіальної громади, згідно з додатком 2.

           4. Затвердивти склад   конкурсного комітету з розгляду конкурсних пропозицій та 
прийняття рішення про визначення переможця конкурсу на міських та приміських 
автобусних маршрутах загального користування згідно з додатком 3.



           5. Покласти функції організації пасажирських перевезень на міських та 
приміських  автобусних маршрутах загального користування у м. Стрию на управління 
ЖКГ міської ради та розмістити оголошення про конкурс в друкованому засобі масової 
інформації.

6. Відділу внутрішньої та інформаційної політики міської ради розмістити на 
офіційному веб-сайті Стрийської міської ради в найкоротший термін з моменту 
прийняття  рішення.

7. Контроль за виконанням  рішення покласти на першого заступника міського 
голови М.Дмитришина.

 Міський голова                                                                        Олег КАНІВЕЦЬ


