
 

Про заходи щодо проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 

внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування  

26 січня 2022 року 

 

Відповідно до статей 43-46 Закону України "Про автомобільний 

транспорт", постанов Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року             

№ 176 "Про затвердження Правил надання послуг пасажирського 

автомобільного транспорту" із змінами, від 03 грудня 2008 року № 1081 "Про 

затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 

автобусному маршруті загального користування" із змінами, розпоряджень 

голови облдержадміністрації від 19 серпня 2021 року № 578-р "Про 

затвердження Умов проведення конкурсу з перевезення пасажирів 

автомобільним транспортом на внутрішньообласних автобусних маршрутах 

загального користування, що не виходять за межі території Кіровоградської 

області" зареєстроване в Південно-Східному міжрегіональному управлінні 

Міністерства юстиції (м.Дніпро) 27 серпня 2021 року № 138/428 та від                         

02 травня 2018 року № 261-р "Про організацію пасажирських перевезень та 

проведення конкурсів з перевезення пасажирів на внутрішньообласних 

автобусних маршрутах загального користування" (із змінами) 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визначити об’єкти конкурсу з перевезення пасажирів автомобільним 

транспортом на внутрішньообласних автобусних маршрутах загального 

користування, що не виходять за межі території Кіровоградської області (далі-

Конкурс), згідно з додатком 1. 

 

2. Установити, що: 

 

1) датою проведення Конкурсу є 26 січня 2022 року; 

 

2) приймання документів для участі у Конкурсі здійснюється в робочі дні 

до 11 січня 2022 року включно з понеділка по четвер із 08.00 до 17.00 та у 

п'ятницю з 08.00 до 15.45 (перерва з 12.00 до 13.00) за адресою: 

м.Кропивницький, площа Героїв Майдану, буд. 1, управління інфраструктури  

Кіровоградської обласної державної адміністрації, кімната 127. 
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3. Відділу транспорту та зв’язку забезпечити: 

 

публікацію у друкованих засобах масової інформації повідомлення про 

проведення 26 січня 2022 року конкурсу; 

 

розміщення на сайті управління оголошення про проведення 26 січня                

2022 року Конкурсу згідно з додатком 1 та переліку і зразків документів, які 

повинні надати перевізники-претенденти для участі у Конкурсі згідно з 

додатком 2; 

 

приймання від перевізників-претендентів документів для участі у Конкурсі 

та їх реєстрацію у журналі обліку; 

 

умови для одержання перевізниками-претендентами детальної інформації 

про характеристики об’єкта Конкурсу під час приймання документів. 

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

начальника   управління – начальника відділу промисловості управління 

інфраструктури облдержадміністрації Романа Денисова. 

 

 

 

Начальник управління                                             Володимир ДМИТРЕНКО  
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