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БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
04 липня 2019 року
Борислав
№ 182



Про призначення тимчасовим автомобільним перевізником ПП „Галич-Авто” на міський автобусний маршрут загального користування № 6 та оголошення конкурсу з надання суб’єктам підприємницької діяльності права на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міських маршрутах загального користування у м.Бориславі 


Відповідно до п.10 ч.1 п.а ст.30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст.44, 45, 46 Закону України „Про автомобільний транспорт”, постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування” від 03 грудня 2008 року № 1081 (зі змінами і доповненнями), рішення виконавчого комітету міської ради від 16 серпня 2018 року № 182 „Про організацію перевезень пасажирів автомобільним транспортом на маршрутах загального користування у м.Бориславі на конкурсних засадах”, беручи до уваги лист ПП „Галич-Авто” та службову записку в.о.начальника відділу економіки та торгівлі міської ради І.Курик від 22 травня 2019 року, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ:

1. Призначити тимчасовим автомобільним перевізником ПП „Галич-Авто” на міський автобусний маршрут загального користування № 6 на строк не більш як три місяці на період проведення нового конкурсу на визначення перевізника для цього маршруту.

2. Договір про організацію тимчасових перевезень пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування № 6 у м.Бориславі набирає чинності з дня прийняття рішення виконавчим комітетом міської ради.
 
3. Оголосити конкурс з надання суб’єктам підприємницької діяльності права на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міських маршрутах загального користування у м.Бориславі на об’єкт конкурсу № 3 та міський маршрут № 6 згідно з додатками 1, 2, 3.
         
4. Затвердити кошторис витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням конкурсу згідно з додатком 3. 




5. Координацію роботи щодо виконання пункту 3 цього рішення покласти на відділ економіки та торгівлі міської ради.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови С.Солоненко.



В.о.міського голови,
секретар міської ради                                                                               Ю.М.Химин








