
На №. Директору ТОВ «ЮНІК» 

КВАКУ С.В.

На Ваш запит на інформацію від 13.01.2020 надаємо копію відповіді на 
скарги №139, №140, №141 від 21.11.2019 щодо участі у конкурсах 
з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах №14, №18-а та №20, 
які зареєстровані у загальному відділі міської ради за №10-05/360 від 
22.11.2020, №10-05/361 від 22.11.2020, №10-05/362 від 22.11.2020.

Додаток: на 1 арк.

Заступник міського голови 
з питань діяльності виконавчих 
органів міської ради, керуючий справ
виконавчого комітету міської ради

Товмач Людмила Володимирівна 554035



КА М 'Я Н С Ь К А  МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

В И Х ІД .  \& Л Ч
р,і п 6 Л А  ̂  _________________

на ________аркушах основного

тексту і _ П __________аркушах додатків

Директору ТОВ «ЮШК» 

Кваку С.В.

На №№138-141 від 21.11.2019

На Ваші скарги №138 від 21.11.2019 (вх№10-05/359 від 22.11.2019), №139 
від 21.11.2019 (вх№ 10-05/360 від 22.11.2019), №140 від 21.11.2019
(вх№ 10-05/361 від 22.11.2019), №141 від 21.11.2019 (вх№ 10-05/3 62 від 
22.11.2019), з питання надання можливості ТОВ «Юнік» взяти участь у конкурсі 
з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті №14, притягнення 
до відповідальності начальника управління транспортної інфраструктури та 
зв’язку міської ради Конельського Д.П. повідомляємо наступне.

У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 
№1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення 
пасажирів на автобусному маршруті загального користування» 
управлінням транспортної інфраструктури та зв’язку міської ради як 
організатором затверджено умови конкурсу з перевезення пасажирів на міських 
автобусних маршрутах загального користування №№14, 18А, 20, в тому числі 
обов’язкові, відповідно до ст.44 Закону України «Про автомобільний 
транспорт».

За інформацією управління транспортної інфраструктури та зв’язку міської 
ради, на підставі п.28 вказаної постанови управлінням не пізніше ніж за 30 
календарних днів до початку конкурсу опубліковано оголошення про конкурс на 
визначення автомобільного перевізника в друкованому засобі масової інформації 
газеті «Любимый город ДЗ». Оголошення про конкурс на визначення 
автомобільного перевізника також було опубліковано на офіційному сайті 
Кам’янської міської ради на сторінці управління транспортної інфраструктури та 
зв’язку міської ради у розділі «Повідомлення» - 14.05.2018.

За результатами проведеного конкурсу з автомобільним перевізником- 
переможцем 08.06.2018 укладено договір про організацію перевезень пасажирів 
на міському автобусному маршруті загального користування №6/01-2018 (міські 
автобусні маршрути загального користування №№14, 18А, 20 строком на один 
рік.

З питання надання можливості взяти участь ТОВ «Юнік» у конкурсі 
з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального 
користування №14 повідомляємо, що відповідно до статті 43 Закону України 
визначено, що організація проведення конкурсу та визначення умов перевезень 
покладаються на органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. 
Керуючись ст.45 Закону України «Про автомобільний транспорт» у конкурсі на 
визначення автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального 
користування можуть брати участь автомобільні перевізники, які мають ліцензію 
на той вид послуг, що виносять на конкурс, на законних підставах



використовують у достатній кількості сертифіковані автобуси відповідного 
класу, відповідають вимогам, викладеним у статті 34 цього Закону.

Інформацію про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міському 
автобусному маршруті загального користування №14 буде опубліковано 
у відповідності до вимог встановлених п.28 постанови КМУ №1081 
від 03.12.2008.

Відповідно до п.1 Порядку проведення службового розслідування 
стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України «Про запобігання 
корупції» прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 13.06.2000 №950 стосовно осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для 
цілей Закону України «Про запобігання корупції» прирівнюються до осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, може бути проведено службове розслідування у разі 
невиконання або неналежного виконання ними службових обов’язків, 
перевищення своїх повноважень, що призвело до людських жертв або 
заподіяло значну матеріальну чи моральну шкоду громадянинові, державі, 
підприємству, установі, організації чи об’єднанню громадян.

Враховуючи викладене вище зазначаємо, що підстав для притягнення до 
відповідальності начальника управління транспортної інфраструктури та зв’язку 
міської ради Конельського Д.П. не вбачається.

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів 
міської ради

Білий Олександр Сергійович 55 40 25^ 
Заплава Сергій Васильович 55 40 29
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