
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

2,4 ЧЯ- с*.0РО/? смт Новопсков №  3 3

Про введення в дію рішення конкурсного комітету з організації та проведення 
конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального 
користування, які не виходять за межі Новопсковського району

Відповідно до ст.ст. 6, 20, 40 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
ст.ст. 7, 44 Закону України «Про автомобільний транспорт», Порядку проведення 
конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081, з 
метою організації надання соціально значущих послуг з пасажирських перевезень на 
автобусних маршрутах загального користування, замовником перевезень яких є 
райдержадміністрація 
з о б о в ’ я з у ю :

1. Ввести в дію рішення конкурсного комітету з організації та проведення конкурсу з 
перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які 
не виходять за межі Новопсковського району (протокол засідання конкурсного комітету 
від 21 січня 2020 року № 1 додається).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

В.о. голови



Протокол № 1
засідання конкурсного комітету з організації та проведення конкурсу з перевезення 

пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять
за межі Новопсковського району

смт. Новопсков 21 січня 2020

місце проведення: Новопсковська районна 
державна адміністрація Луганської області, 
зал засідань райдержадміністрації 
час проведення: 10:00

Всього у складі конкурсного комітету 16 осіб, присутні на засіданні -1 1 :
Голова -  Слюсарєва Світлана Олександрівна 
Заступник -  Похідняк Тетяна Миколаївна 
Секретар -  Суханова Світлана Петрівна 
Члени комітету:

1. Сковородка Наталія Василівна
2. Козлова Ольга Василівна
3. Чорнуха Олександр Володимирович
4. Гриньов Дмитро Володимирович
5. Коробейнік Євген Геннадійович
6. Красільніков Володимир Олександрович
7. Скороход Андрій Іванович
8. Сайян Володимир Федорович.

Аудіозапис засідання конкурсного комітету з організації та проведення конкурсу з перевезення 
пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі 
Новопсковського району (далі засідання конкурсного комітету), передбачений пунктом 48 
Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 
користування, затвердженого постановою кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 (із 
змінами і доповненнями, далі Порядок) забезпечено.

Порядок денний:
1. Проведення конкурсу з визначення автомобільних перевізників на приміських 

автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Новопсковського 
району.

СЛУХАЛИ: Інформацію Слюсарєвої Світлани Олександрівни -  голови конкурсного 
комітету, в.о. голови Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області, , про 
те, що відповідно до ст. 7 Закону України «Про автомобільний транспорт» організація 
пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не 
виходять за межі території району, покладається на районні державні адміністрації.

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 09.07.2019 № 233 (зі змінами від 03 січня 
2020 р. №1) затверджено конкурсний комітет з організації та проведення конкурсу з перевезення 
пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі 
Новопсковського району.

Слюсарєва Світлана Олександрівна -  голова конкурсного комітету, перший заступник 
голови Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області, в.о. голови 
Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області, керуючись статтями 1, 28 
Закону України «Про запобігання корупції» попередила про недопущення прийняття рішення 
щодо результатів конкурсу в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів.

При виникненні конфлікту інтересу у особи, яка входить до складу Конкурсного комітету:
вона не має права брати участь у прийнятті рішення цим органом;
про конфлікт інтересів такої особи може заявити будь-який інший член конкурсного 

комітету або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається;



заява про конфлікт інтересів члена конкурсного комітету заноситься в протокол засідання 
колегіального органу.

Відповідно до статті 67 Закону України «Про запобігання корупції» нормативно-правові 
акти, рішення, видані (прийняті) з порушенням вимог цього Закону, підлягають скасуванню 
органом або посадовою особою, уповноваженою на прийняття чи скасування відповідних актів, 
рішень, або можуть бути визнані незаконними в судовому порядку за заявою заінтересованої 
фізичної особи, об'єднання громадян, юридичної особи, прокурора, органу державної влади, 
зокрема Національного агентства, органу місцевого самоврядування.

Відповідно до розпорядження голови Новопсковської районної державної адміністрації 
Луганської області від 16 грудня 2019 р. № 388 оголошено конкурс з перевезення пасажирів на 
приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі 
Новопсковського району. Відповідне оголошення було опубліковане 21 грудня 2019 року в 
районних газетах «Перемога», «Новопсковщина» та на офіційному веб-сайті Новопсковської 
райдержадміністрації.

Об’єкти конкурсу:
1. Номер маршруту №178: Новопсков АС -  Білолуцьк;
2. Номер маршруту № 181: Новопсков АС -  Новобіла;
3. Номер маршруту № 182: Новопсков АС -  Осинове;
4. Номер маршруту № 183: Новопсков АС -  Рогове.

Кінцевий термін прийняття документів для участі у конкурсі визначено -  08 січня 2020
року.

В акті прийнятих документів від автомобільних перевізників для участі у конкурсі з 
перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не 
виходять за межі Новопсковського району від 10 січня 2020 зазначено, що до конкурсного комітету 
подано 2 (два) пакети документів від претендентів на участь у конкурсі:

1) 02.01.2020 -  ФОП Лукашов Сергій Олексійович;
2) 03.01.2020 -  ФОП Білоусов Ігор Петрович
10.01.2020 конкурсним комітетом було відкрито конверти з позначкою «№ 1», які містять 

документи для участі в конкурсі та перевірено достовірність інформації, викладеної у них. За 
результатами розгляду всі перевізники-претенденти допущені до участі у конкурсі.

На сьогоднішньому засіданні конкурсний комітет приступив до відкриття конвертів з 
позначкою «№ 2», які містять документи з інформацією про тс, на які об'єкти конкурсу подають 
документи перевізники-претенденти та розглянув їхні конкурсні пропозиції.

Коробейник Євген Геннадійович. голова громадської спілки «Асоціація пасажирирських 
автоперевізників Луганської області» порушив питання стосовно того, що не всі 16 членів 
конкурсного комітету присутні на засіданні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських 
автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі Новопсковського району, 
особливу увагу приділив на відсутності представників відділу державного контролю з безпеки на 
транспорті Управління Укртрансбезпеки у Луганській області та територіального сервісного 
центру №4443 Регіонального сервісного центру МВС в Луганській області. Також повідомив, що 
представники Укртрансбезпеки у Луганській області систематично не відвідують конкурсні 
засідання та не вчасно надають інформацію необхідну для перевірки поданих документів на 
відповідність обов язковим і додатковим (за наявності) умовам конкурсу та наявності усіх 
документів, передбачених Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному 
маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
03.12.2008 № 1081 (зі змінами та доповненнями).

1, Конкурсний комітет, відкрий конверт з позначкою «Л» 2» ФОП Білоусова Ігоря 
Петровича.

Претендент конкурсу — ФОП Білий Сергій Петрович надає заяву на объект конкурсу 
Л» 1 - маршрут № 177Новопсков А С  - Березівка

На зазначеному маршруті пропонується використовувати 1 одиницю транспортного 
засобу: БАЗ А079, реєстраційний № ВВ 1464 СР, 2006 року випуску, пасажиромісткість - 26 
посадкове місце.



Транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними 
можливостям, ФОН Вілоусов Ігор Петрович не має.

Відповідно до акту перевірки технічного стану транспортного засобу від 14.01.2020, 
транспортний засіб перевізника-претендента Білоусова Ігоря Петровича визнаний технічно 
справним.

Відповідно до інформації Новопсковського відділу поліції Головного управління 
Національної поліції в Луганській області від 17.01.2020, за участю перевізника-претендента 
Білоусова Ігоря Петровича фактів ДТП не зареєстровано та несплачених адміністративних 
штрафів за порушення правил дорожнього руху не зафіксовано.

Згідно з інформацією територіального сервісного центру № 4443 Регіонального сервісного 
центру МВС в Луганській області від 10.01.2020, транспортний засіб перевізника-претендента 
Білоусова Ігоря Петровича в розшук}' не значиться, обмеження відсутні, протокол перевірки 
технічного стану транспортного засобу дійсний до 11.07.2020.

Якість роботи автомобільного перевізника на даному маршруті на умовах договору, 
укладеного на підставі попереднього конкурсу, визнана задовільною.

Гриньов Дмитро Володимирович, начальник відділу транспорту та зв'язку управління 
промисловості, транспорту та зв'язку Луганської обласної державної адміністрації зазначив про 
необхідність передбачити кошти в місцевих бюджетах для компенсації перевізникам витрат з 
перевезення пасажирів на приміському маршруті загального користування, що не виходить за 
межі Новопсковського району.

Слюсарєва Світлана Олександрівна -  голова конкурсного комітету, в.о. голови 
Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області зазначила, що на даний час 
перевізники району без обмежень здійснюють перевезення пасажирів окремих категорій громадян 
автомобільним транспортом загального користування. Фізичні особи-підприємці, які здійснюють 
перевезення на пасажирів на приміських автобусних маршрутах загально користування, які не 
виходять за межі Новопсковського району були попередженні, щодо посилення відповідальності 
за безпідставну відмову у пільговому перевезенні окремих категорій громадян.

Також, голова конкурсного комітету повідомила, що у разі вільних залишків у районному 
бюджеті, будуть здійснюватися компенсаційні виплати за перевезення окремих категорій 
громадян. Окрім цього, наголосила про необхідність відділу містобудування, архітектури, 
житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації підготувати та 
направити листа до Новопсковської селищної ради щодо можливості передбачити видатки на. 
відшкодування витрат за пільгові перевезення окремих категорій громадян автомобільним 
транспортом загального користування.

2. Конкурсний комітет відкрив конверт з позначкою «№ 2» ФОП Лукашкова Сергія 
Олексійовича.

На зазначеному маршруті пропонується використовувати 1 одиницю транспортного 
засобу: MERCEDES-BENZ 61 ID, реєстраційний № ВВ 9993 СХ, 1996 року випуску', 
пасажиромісткість -2 1  посадкових місць.

Транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними 
можливостям, ФОП Лукашов Сергій Олексійович не має.

Відповідно до акту перевірки технічного стану транспортного засобу від 05.08.2019, 
транспортний засіб перевізника-претендента Лукашкова Сергія Олексійовича визнані технічно 
справними.

Відповідно до інформації Новопсковського відділу поліції Головного управління 
Національної поліції в Луганській області від 17.01.2020, за участю перевізника-претендента 
Лукашова Сергія Олексійовича фактів ДТП не зареєстровано та несплачених адміністративних 
штрафів за порушення правил дорожнього руху не зафіксовано.

Згідно з інформацією територіального сервісного центру № 4443 Регіонального сервісного 
центру МВС в Луганській області від 10.01.2020, транспортний засіб перевізника-претендента 
Лукашова Сергія Олексійовича в розшуку не значиться, обмеження відсутні, протокол перевірки 
технічного стану транспортного засобу дійсний до 11.07.2020.

Якість роботи автомобільного перевізника на даному маршруті на умовах договору, 
укладеного на підставі попереднього конкурсу, визнана задовільною.

Конкурсний комітет розглянув усі заяви иеревізників-претендентів.



Відповідно до пункту 47 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 
автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 03.12.2008 № 1081 (зі змінами та доповненнями) рішення про результати конкурсу 
приймається конкурсним комітетом на закритому засіданні. У зв’язку з цим, перевізники- 
претенденти тимчасово покинули засідання конкурсного комітету до прийняття рішення.

Конкурсний комітет перейшов до прийняття рішень по кожному претендентові 
окремо.

У зв’язку з тим, що на 2 об'єкта конкурсу заяви подано по одному претенденту, 
пропонується членам конкурсного комітету визначати переможців конкурсу не за бальною 
системою оцінювання, а шляхом простого голосування. Відповідно до пункту 22 Порядку 
проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 
користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 (зі 
змінами та доповненнями), секретар конкурсного комітету призначається організатором з числа 
представників організатора або робочого органу і включається до складу конкурсного комітету 
без права голосу.

ВИРІШИЛИ: Визначати переможців конкурсу не за бальною системою оцінювання, а 
шляхом простого голосування.

Г олосували:
1. Слюсарєва С.О. «За» - 1 «Проти» - 0 «Утримався(лась)» - );
2 Похідняк Т.М. «За» - 1 «Проти» - 0 «Утримався(лась)» - 0;
3. Сковородка Н.В. «За» - 1 «Проти» - 0 «Утримався(лась)» - 0;
4. Скороход А. І. «За»- 1 «Проти» - 0 «Утримався(лась)» - 0;
5. Козлова О.В. «За» - 1 «Проти» - 0 «Утримався(лась)» - 0;
6. Чорнуха О.В. «За»- 1 «Проти» - 0 «Утримався(лась)» - 0;
7. Гриньов Д.В. «За» - 1 «Проти»- 0 «Утримався(лась)» - 0;
8. Красільніков В.О. «За»- 1 «Проти» - 0 «Утримався(лась)» - 0;
9. Коробейнік С. Г. «За» - 1 «Проти» - 0 «Утримався(лась)» - 0;
10. Сайян В.Ф. «За» - 1 «Проти» - 0 «Утримався(лась)» - 0.

Всього «За» - 10 «Проти» - 0 «Утримався(лась) » - 0

Об'єкт конкурсу № 3 - маршрут № 182 Новопсков А С  -  Оси нове -  претендент ФОЛ 
Білоусов Ігор Петрович.

1. Визнати переможцем конкурсу на маршруті № 182 Новопсков АС  - Оси нове 
перевізника ФОП Білоусова Ігоря Петровича.

2. У зв'язку з відсутністю у перевізника Білоусова Ігоря Петровича транспортного 
засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, з 
переможцем конкурсу на маршруті № 182 Новопсков А С  - Осинове укласти договір терміном на 1 
рік. (Відповідно ст. 44 Закону України «Про автомобільний транспорт»).

За результатами головування конкурсним комітетом ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ 
підтримати пропозицію голови конкурсного комітету.

Г олосували:
1. Слюсарєва С.О. «За» - 1
2 Похідняк Т.М. «За» - 1
3. Сковородка Н.В. «За» - 1
4. Скороход А. І. «За» - 1
5. Козлова О.В. «За» - 1
6. Чорнуха О.В. «За» - 1
7. Гриньов Д.В. «За» - 1
8. Красільніков В.О. «За» - 1
9. Коробейнік Є. Г. «За» - 1
10. Сайян В.Ф. «За» - 1 

Всього «За» -10

«Проти» - 0 
«Проти» - 0 
«Проти» - 0 
«Проти» - 0 
«Проти» - 0 
«Проти» - 0 
«Проти» - 0 
«Проти» - 0 
«Проти» - 0 
«Проти» - 0 
«Проти» - 0

«Утримався(лась)» - 0; 
«Утримався(лась)» - 0; 
«Утримався(лась)» - 0; 

«Утримався(лась)» - 0; 
«Утримався(лась)» - 0; 
«Утримався(лась)» - 0; 
«Утримався(лась)» - 0; 
«Утримався(лась)» - 0; 
«Утримався(лась)» - 0; 
«Утримався(лась)» - 0.
«Утримався(лась)» - 0



Об'єкт конкурсу № 2 - маршрут № 181 Новопсков А С  -  Новобіла - претендент ФОП 
Лукашов Сергій Олексійович.

1. Визнати переможцем конкурсу на маршруті № 181 Новопсков А С  -  Новобіла 
перевізника ФОП Лукашов Сергія Олексійович.

2. У зв’язку з відсутністю у перевізника Лукашова Сергія Олексійовича транспортного 
засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, з 
переможцем конкурсу на маршруті №181 Новопсков А С  -  Новобіла укласти договір терміном 
на 1 рік. (Відповідно ст. 44 Закону України «Про автомобільний транспорт»).

За результатами головування конкурсним 
підтримати пропозицію голови конкурсного комітету.

комітетом ПРИИНЯТЕ РІШЕННЯ

Г олосували:
1. Слюсарєва С.О. «За» -
2. Похідняк Т.М. «За» -
3. Сковородка Н.В. «За» -
4. Скороход А. І. «За» -
5. Козлова О.В. «За» -
6. Чорнуха О.В. «За» -
7. Гриньов Д.В. «За» -
8. Красільніков В.О. «За»
9. Коробейнік С. Г. «За»
10. Сайян В.Ф. «За» ■ 

Всього «За»

1 «Проти» - 0 «Утримався(лась)» - 0;
1 «Проти» - 0 «Утримався(лась)» - 0;

■ 1 «Проти» - 0 «Утримався(лась)» - 0;
1 «Проти» - 0 «Утримався(лась)» - 0;
1 «Проти» - 0 «Утримався(лась)» - 0;

- 1 «Проти» - 0 «Утримався(лась)» - 0;
- 1 «Проти» - 0 «Утримався(лась)» - 0;
- 1 «Проти» - 0 «Утримався(лась)» - 0;
- 1 «Проти» - 0 «Утримався(лась)» - 0;
- 1 «Проти» - 0 «Утримався(лась)» - 0. 
-10  «Проти» -0  «Утримався(лась)» - 0

На об'єкт конкурсу Л»1 маршрут № 178 Новопсков А С  -  Білолуцьк, №4 маршрут №183 
Новопсков АС  -  Рогове - не подано жодної заяви від перевізників претендентів.

Враховуючи, що конкурсним комітетом прийняті рішення по кожному претендентові на 
конкурс окремо, до залу засідань конкурсного комітету було запрошено перевізників-претендентів 
для оголошення рішення конкурсного комітету та роз'яснення порядку його оскарження у разі 
незгоди.

Відповідно до п. 66 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 
автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 03.12.2008 № 1081 (зі змінами та доповненнями), скарги за результатами конкурсу 
можуть подаватися протягом 10 днів з дати його проведення та розглядатися організатором 
протягом 30 днів з дня надходження скарги від перевізника-претендента. Неврегульовані 
організатором спори розв'язуються в установленому порядку. Скарги, що надійшли з порушенням 
установленого строку, не розглядаються.

В.о. голови Новопсковської районної 
державної адміністрації Луганської області, 
голова конкурсного комітету Світлана Слюсарєва

Начальник відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального 
господарства та будівництва 
Новопсковської районної 
державної адміністрації, заступник голови 
конкурсного комітету 7/ . Тетяна Похідняк



Головний спеціаліст відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального 
господарства та будівництва 
Новопсковської районної 
державної адміністрації Луганської області, 
секретар конкурсного комітету

Начальник відділу економічного 
розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Голова Новопсковської районної ради жінок

Голова Новопсковськош районного 
товариства «Просвіта» ім. Т.Ш евченка

Голова громадської організації 
«Новопсковська місцева організація 
Всеукраїнського фізкультурно-спортивного 
товариства «Колос»

Начальник відділу транспорту та зв ’язку
управління промисловості, транспорту
та зв ’язку Луганської обласної державної адмініструй!

Начальник відділу експлуатації /
ТОВ «Регіональне управління автобусних станцій» L

Голова громадської спілки
«Асоціація пасажирських автоперевізників
Луганської області»

Інспектор сектору реагування патрульної 
поліції Новопсковського відділу поліції 
Головного управління Національної поліції 
України у Луганській області, 
старший лейтенант поліції

Світлана Суханова

Наталія Сковородка

Ольга Козлова

Олександр Чорнуха

Андрій Скороход

Дмитро Гриньов

Володимир Сайян

Євген Коробейнік


