
 
Пояснювальна записка 

до проекту рішення виконавчого комітету міської ради  
«Про визначення  переможців конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних  

маршрутах (об’єктах конкурсів) загального користування №13, 17» 
 

Рішеннями виконавчого комітету міської ради від 30.11.2017 №761 «Про 
призначення перевізника на автобусному маршруті загального користування №13» та 
від 18.12.2017 №796 «Про затвердження автобусного маршруту загального 
користування №17 «Арматурний завод – Вокзал Запоріжжя-І» були затверджені 
умови проведення конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 
загального користування та дата проведення конкурсів -22.02.2018.  

У газеті «Запорозька Січ» від 28.12.2017 №251-254 опубліковано оголошення 
про проведення конкурсів на автобусних маршрутах загального користування 
№№13,17.  

22.02.2018 відбулися конкурси на зазначених автобусних маршрутах, 
визначені переможці.  

Зазначаємо, що термін дії договорів діючих перевізників на обслуговування 
маршрутів, за якими проведені конкурси, закінчується: №13 - 03.03.2018, №17 - 
17.03.2018. 

На підставі вимог діючого законодавства, а також за результатами конкурсів, 
з переможцями будуть укладені договори надання послуг з перевезення пасажирів на 
автобусних маршрутах загального користування терміном на п’ять років.  

Розмір тарифу на маршрутах пропонується тимчасово, до 01.06.2018, 
використовувати на рівні попереднього: для маршруту №13 у розмірі 5,00грн (в 
звичайному режимі та режимі маршрутного таксі); для маршруту №17 - 4,00грн 
(звичайний режим). 

Рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 18.12.2017 №797 
«Про внесення змін до діючих договорів, укладених між виконавчим комітетом 
міської ради та суб’єктами господарювання, що надають послуги з перевезення 
пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, шляхом укладення 
додаткових угод» було внесено зміни до п.2.2.27 договорів з автоперевізниками, а 
саме в частині забезпечення перевізником проїзду учнів закладів загальної середньої 
освіти всіх типів і форм власності (початкових шкіл, гімназій, ліцеїв тощо) із 50-
відсотковою знижкою вартості проїзду на період навчального року (за виключенням 
канікул, перерв та відпочинків між чвертями, півріччями, семестрами тощо), з 
понеділка – по п’ятницю, за рахунок власних коштів, за умови надання учнівського 
посвідчення, довідки тощо». У зв’язку з зазначеним є необхідність внесення змін до 
договорів з переможцями конкурсів, які містять даний пункт в іншій редакції. 
 На підставі вищевикладеного, пропонуємо розглянути питання  введення в 
дію рішення постійно діючого конкурсного комітету з питань автомобільного 
транспорту в місті Запоріжжі щодо визначення переможців конкурсів з перевезення 
пасажирів на автобусних маршрутах (об’єктах конкурсів) загального користування. 
  
 
Начальник управління з питань  
транспортного забезпечення та  
зв’язку міської ради       О.О.Власюк 
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