ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконкому
Тростянецької міської ради
№ 360 від 26.07.2019 р.
ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА № 01-12

НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ЗДІЙСНЕННЯ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПО
ТРОСТЯНЕЦЬКІЙ МІСЬКІЙ ОТГ
ЦНАП (центр надання
42600, вул. Миру, буд. 6, м. Тростянець, Сумська область
адміністративних послуг)
тел. (05458) 6-62-90
E-mail: trost-cnap@ukr.net
Офіційний сайт Тростянецької міської ради
www.trostyanets-miskrada.gov.ua
Графік прийому суб’єктів звернення:
Понеділок з 08-00 до 17-15 год. без перерви на обід
Вівторок з 08-00 до 17-15 год. без перерви на обід
Середа
з 08-00 до 20-00 год. без перерви на обід
Четвер
з 08-00 до 17-15 год. без перерви на обід
П’ятниця з 08-00 до 16.00 год. без перерви на обід
Субота вихідний день
Неділя вихідний день
Перелік необхідних
1) заява згідно з формуляром № 1;
2) копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта
документів
господарювання;
3) нотаріально завірену копію ліцензії на право
надання послуг з перевезень пасажирів (може
подаватися в одному примірнику, якщо перевізникпретендент бере участь у кількох конкурсах, які
проводяться на одному засіданні);
4) перелік транспортних засобів, які пропонуються до
використання на автобусному маршруті;
5) копії ліцензійних карток на кожний автобус, який
пропонується до використання на автобусному маршруті;
6) документ, що підтверджує внесення плати за участь
у конкурсі;
7) копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів
або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що
пропонуються до використання на маршруті;
8) копію документа, що підтверджує проведення
процедури санації (за умови проведення санації);
9) письмову інформацію про наявність або відсутність
транспортних засобів, що пристосовані для перевезення
осіб з особливими потребами;
10) анкету відповідно до пункту 32 порядку проведення
конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному
маршруті загального користування;
11) довідку про відповідність технічного стану
автобусів перевізника-претендента умовам перевезень,
що, зокрема, повинна містити відмітку про відсутність
переобладнання з вантажного транспортного засобу та

Оплата
Термін виконання
Результат послуги
Спосіб отримання
Причини відмови

Законодавча основа

висновок про відповідність роботи перевізникапретендента вимогам нормативно-правових актів у сфері
безпеки дорожнього руху, які надаються органами
Державтоінспекції за місцем реєстрації перевізниківпретендентів протягом 10 днів з дня звернення до таких
органів.
безкоштовно
не більше одного місяця з дня надходження заяви (та
враховуючи строк на проведення найближчого засідання
виконкому)
рішення виконавчого комітету міської ради «Про надання
дозволу на здійснення пасажирських перевезень по
Тростянецькій міській ОТГ»
особисто або поштою
1) недостовірні дані;
2) неповний пакет документів;
3) рішення конкурсного комітету по перевезенню
пасажирів автомобільним транспортом по Тростянецькій
міській ОТГ.
1) пп.10 п.а ч.1 ст.30 ЗУ«Про місцеве самоврядування в
Україні»;
2) ст. 43-46 ЗУ«Про автомобільний транспорт».

ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ЗДІЙСНЕННЯ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПО
ТРОСТЯНЕЦЬКІЙ МІСЬКІЙ ОТГ

Формуляр №1

ЗАЯВА
на участь у конкурсі з перевезення пасажирів
на міському маршруті загального користування
Відповідно до вимог Закону України "Про автомобільний
транспорт" та оголошення _________________________________________
(найменування організатора)
у ________________________________________________________________
(назва та номер друкованого видання)
_____________________________________ претендує на одержання права
(найменування суб'єкта господарювання)
здійснювати перевезення пасажирів у межах об'єкта конкурсу
N ______.

ПЕРЕЛІК
маршрутів
Початкова та кінцева
зупинки маршруту,
основні проміжні
зупинки

Кількість
рейсів

Відстань від
початкової до
кінцевої
зупинки,
кілометрів

Режим руху згідно з пунктом 10
порядку проведення конкурсу з
перевезення пасажирів на автобусному
маршруті загального користування

I. Загальні дані
Повне найменування суб'єкта господарювання
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Скорочене найменування суб'єкта господарювання (торгова марка, бренд)
__________________________________________________________________________
Ідентифікаційний код суб'єкта господарювання _____________________________
Прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта господарювання
__________________________________________________________________________
Телефон
____________________________________________________
Телефакс
____________________________________________________
Мобільний телефон ____________________________________________________
Контактна особа
____________________________________________________
II. Місцезнаходження суб'єкта господарювання
Країна ________________________ Поштовий індекс ______________________
Область _________________________________________________________________
Район ___________________________________________________________________
Місто (село)_____________________________________________________________
Вулиця __________________________________________________________________

Будинок _____________ Корпус ________________ Квартира (офіс)___________
III. Банківські реквізити
Розрахунковий рахунок ___________________________________________________
у _____________________________________ МФО _____________________________
IV. Додаткова інформація
________________________________________________________________
________________________________________________________________
V. Перелік документів, що додаються до заяви
1) копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання;
2) нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезень пасажирів
(може подаватися в одному примірнику, якщо перевізник-претендент бере участь у кількох
конкурсах, які проводяться на одному засіданні);
3) перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті;
4) копії ліцензійних карток на кожний автобус, який пропонується до використання на
автобусному маршруті;
5) документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі;
6) копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів
автобусів, що пропонуються до використання на маршруті;
7) копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови проведення
санації);
8) письмову інформацію про наявність або відсутність транспортних засобів, що пристосовані
для перевезення осіб з особливими потребами;
9) анкету відповідно до пункту 32 порядку проведення конкурсуз перевезення пасажирів на
автобусному маршруті загального користування;
10) довідку про відповідність технічного стану автобусів перевізника-претендента умовам
перевезень, що, зокрема, повинна містити відмітку про відсутність переобладнання з вантажного
транспортного засобу та висновок про відповідність роботи перевізника-претендента вимогам
нормативно-правових актів у сфері безпеки дорожнього руху, які надаються органами
Державтоінспекції за місцем реєстрації перевізників-претендентів протягом 10 днів з
дня звернення до таких органів.
VI.У зв'язку з участю в конкурсі підтверджую, що:
- з регламентом проведення конкурсу ознайомлений;
- згоден брати участь у конкурсі відповідно до регламенту
проведення конкурсу, визначеного організатором;
- з об'єктом конкурсу та його основними характеристиками
ознайомлений;
- всі дані, викладені у поданих мною документах, відповідають
дійсності;
- на момент проведення конкурсу не визнаний банкрутом, не
порушено справу про банкрутство або проводиться процедура санації;
- у разі перемоги згоден укласти договір.
___ __________ 20__ р. _________________ ______________________
(підпис заявника) (прізвище, ім'я
та по батькові)
М.П.
Заяву прийнято ___ ______ 20__ р. ______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові,
посада та підпис особи, яка
прийняла документи)
та внесено за N ______ до журналу обліку.

ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ЗДІЙСНЕННЯ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПО
ТРОСТЯНЕЦЬКІЙ МІСЬКІЙ ОТГ

