
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

смт Новопсков

Про внесення змін до розпорядж ення 
голови райдерж адмініст рації від 27 травня 
2014 року №  219

Відповідно до ст.ст. 6. 20. 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
ст.ст. 7. 44 Закону України «Про автомобільний транспорт», п. 10 Порядку проведення 
конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №  1081. з 
метою належної організації конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних 
маршрутах загального користування, які не виходять за межі Новопсковського району:

1. Внести зміни до п. 1 розпорядження голови районної державної адміністрації від 27 
травня 2014 року №  219 «Про умови організації конкурсу з перевезення пасажирів на 
приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі 
Новопсковського району», виклавши Умови організації конкурсу з перевезення пасажирів на 
приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі 
Новопсковського району у новій редакції, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови 
районної державної адміністрації Скорохода О.О.

В.О . В И С О Ч И Н  А



ЗА Т ВЕРД Ж ЕН О  
Розпорядження голови 
райдержадміністрації
від ОЗ.оггсхА № 234

Умови підготовки та проведення конкурсу 
і  перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не 

виходять за межі території Новопсковського району (внутріїнньорайонні маршрути)

1. Загальна частина

1.1. Умови підготовки та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних 
маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Новопсковського 
району (внутріїнньорайонні маршрути) (даті за текстом - Умови) розроблено відповідно до 
Закону України «Про місцеві державні адміністрації». Закону України «Про автомобільний 
транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №  1081 «Про 
затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному 
маршруті загального користування» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 
18 лютого 1997 року №  176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського 
автомобільного транспорту» (зі змінами). Порядку визначення класу комфортності автобусів, 
сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженого наказом 
Міністерства транспорту та зв'язку України від 12 квітня 2007 року №  285. який 
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 травня 2007 року за №  4994 3766.

1.2. Терміни, що вживаються у цих Умовах, застосову ються у значеннях, визначених 
постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081 «Про затвердження 
Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 
користування» (зі змінами).

1.3. Організатором перевезень на автобусному маршруті загального користу вання, що 
не виходить за межі території Новопсковського району (внутрішньорайонний маршрут) є 
Новоїіековська районна державна адміністрація Луганської області (далі за текстом - 
Організатор).

1.4. Метою визначення автомобільного перевізника на конкурсних засадах є:
1.4.1. реалізація основних напрямів розвитку галузі автомобільного транспорту;
1.4.2. створення безпечних умов для перевезення пасажирів автомобільним 

транспортом;
1.4.3. покращення якості та дос ту пності пасажирських перевезень;
1.4.4. створення конкурентного середовища;
1.4.5. забезпечення оновлення рухомого складу;
1.4.6. підвищення рівня безпеки перевезень пасажирів;
1.4.7. забезпечення виконання соціально значущих перевезень.
1.5. Об'єктом конкурсу може бути:
1.5.1. маршрут (кілька маршрутів) приміського автобусного сполучення загального 

користування, який не виходить за межі території Новопсковського району;
1.5.2. сукупність оборотних рейсів приміського автобусного сполучення загального 

користування, які не виходять за межі Новопсковського району, за умови, що кількість таких 
рейсів на об'єкті конкурсу становить не менш як 50 на день;

1.5.3. сукупність маршрутів приміського автобусного сполучення загального 
користування, які не виходять за межі Новопсковського району .

1.6. Об'єкт конкурсу визначається Організатором перевезень відповідно до 
встановленого порядку як самостійно, так і за зверненням підприємств, установ, організацій, 
громадських об'єднань, а також фізичних оеіб-підприємців і громадян.

1.7. Переможця чи переможців конкурсу визначає Організатор перевезень на підставі 
рішення конкурсного комітету окремо щодо кожного об'єкта конкурсу.

1.8. У разі коли щодо одного чи кількох об'єктів конкурсу встановлено, що рішення 
конкурсного комітету прийнято з порушенням законодавства, Організатор перевезень



приймає рішення про скасмвання іакоіо рішення конкурсною коміїету щодо них оо < к і їв іа 
виноси гь йоі о дня нов і орної о роп ляду На нас і) 11 пом у засіданн і конку реної о ком 11 е і у .

1.9. Перевізники, які маю і ь намір брані у часів у конкурсі повинні мані можливіс і ь 
забезпечити:

1.9.1. використання транспортних засобів, що працюватимуть у межах визначеної о 
об'єкта конкурсу відповідно до ГС Т У  60.2-00017584-011-2001 "Засоби транспортні дорожні. 
Технічні вискни до бешенное іі конструкції авюоуеів заі а. іьної о призначення, які 
знаходяіься в експ.іуатанії” іа І ОС і 2_81 5-88 ’ Лвіооу сьі. ( )ощие греоованпя к осзопаснос і п 
конструкции":

1.9.2. перевезення пасажирів у звичайному режимі руху :
1.9.3. функціонування приміського маршруту загального користування згідно з 

розкладом руху з регулярністю ЮОЧ:
1.9.4. перевезення пасажирів на маршрутах відповідно до державних соціальних 

нормативів у сфері транспортної о обс.іу і ову вання населення, встановлених чинним 
законодавством:

1.9.5. достатню кількість транспортних засобів для виконання перевезень, які повинні 
виконуватися відповідно до чинних договорів. Достатня кількість транспортних засобів 
визначається як кількість автобусів, необхідних для виконання перевезень, та кількість 
резервних транспортних засобів, яка становіть 10 вілсо і ків необхідної кідькос 11 автобусів 
для виконання перевезень:

1.9.6. прпет ос\вання і ранспорі них засобів для перевезення осіо з оомеженими
фізичними можливеє тями.

1.10. Обгрунтована структура парку автобусів, що працюватимуть маршрулах 
загального користування, які не виходя ть за межі Новопсковського району, маг відповіла ги 
таким критеріям:

1.10.1. для забезпечення належної я кос і і іа безпеки перевезень пасажирів на
приміських автобусних маршруту, зі ілно з Порядком визначення класу комфоріносіі 
автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху,
затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.04.2007 № 285. 
який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.05.2007 за № 499'15766. зі змінами іа 
доповненнями, на приміських маршрзчах - автобусів каїегорій М2 та \13. Клас авюоуеів на 
приміських маршрутах - А. В. 1. II. 111:

1.10.2. рзхомпй склад, то  пронону <л ься перові зником-прсгсидсн юм для перевезення 
пасажирів на маршрутах, повинен за технічними та екологічними показниками,
гіасажиромісткістю відповідати вимогам чинною законодавства у сфері авіомобільної о 
транспорту.

1.11. До додаткових Умов конкурсу входи і ь наявніеіь у перевізника СПМ-сис і оми. 
встановленої на транспорт них засобах, які пропоную) ься для робої п на аві обу сном\ 
маршру т і.

1.12. Організатор перевезень приймає рішення про недопущення до участі в конкурсі 
перевізника-претендента. який:

1.12.1. подав до участі в конкурсі неналежним чином оформлені документ чи не в 
повному обсязі, а також такі, що містять недостовірну інформацію:

1.12.2. визнаний банкрути або щодо якою порушено провадження \ справі про 
банкрутство (за винятком юіо. стосовно якою проводиться процедура санації), або який 
перебуває у стадії ліквідації:

1.12.3. не відповідає вимогам статті 34 Закону України «Про авюмобільнпй 
транспорт»:

1.12.4. не мат достатньої кідькос і і і ранспорі н и х  засобів для виконання перевезень.
затвердженої ооов'язковими умовами конкурсу, іа перевезень, які повинні викою іза і ися 
відповідно до чинних доюворів. 51д>сіаіня кількісіь і ранспорі них засобів визначає і ься як 
кількість автобусів, необхідних для виконання перевезень, та кількість резервних 
транспортних засобів, яка становіть 10 відсотків необхідної кількості автобусів для 
виконання перевезень:



1.12.5. має несплачені штрафні санкції, накладені Укртранебезпекою. або водії якою 
мають несплачені штрафи, накладені відповідно до статті 130 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, неоскаржені у судовому порядку (що були накладені не 
пізніше ніж за 20 днів до дані проведення конкурсу):

1.12.6. подав конкурсну пропозицію, шо не відповідає ооов'язковим та додаїковим 
\мовам конк\рс\. крім випадків, передбачених частиною третьою статті 44 Закону України 
«Про автомобільний транспорт»:

1.12.7. подав до участі в конкурсі більшу кількість автобусів, ніж це передбачено 
умовами конкурсу.

1.13. Якщо перевізн иком-пре і енден і ом на один чи кілька об'єктів конкурсу ( тільки 
один автомобільний перевізник, він визнається переможцем у разі йото відповтлносі і 
вимогам статей 45 і 46 Закону України "Про авюмобі.тьний транспорт".

1.14. Для підготовки інформації про відповідність технічного стану автобусів 
претендента умовам ітеревезень та відповідність претендента вимогам нормативно-правових 
актів у сфері безпеки дорожнього руху Організатор не менш як за дев'ять робочих днів до 
дати проведення конкурсе надсилає список череві шиків-пре і ендентів на відповідний 
конкурс до Національної гтоліції та територіальною орі ану з надання сервісних послуг \1В(. .

1.15. Для отримання зазначеної інформації автомобільний перевізник за власним 
бажанням має право в установленому Мінінфраструктури за погодженням з М ВС порядку 
звернулися до уповноваженого підрозділу Національної поліції та територіальною органу з 
надання сервісних послуг МВС.

1.16. І Іідго гов. ієна інформація і юда< і ься відповідно до ви мої і іу нк і у 6.2. цих 3 мов.

2. Визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) 
для здійснення фу нкцій робочого органу з організації проведення конкурсів з 

перевезення пасажирів на автобу сних маршрутах загального користування, що не 
виходять за межі території Новопсковського району (внутріїнньорайонні маршру їй)

2.1. У разі коди Органі затором прийнято рішення про залучення для оріанізації 
проведення конкурсів підприємство (організацію), на таке підприємс тво (орі анізашю) 
покладаються функції з підготовки матеріалів щодо умов конкурсу, паспортів автобусних 
маршрутів, аналізу одержаних пропозицій та їх оцінки, договорів з переможцями конкурсу 
та інших матеріалів.

2.2. Робочий орі ан ви знача* і ь с я  на конкурсних засадах відповідно до в и м є і  'Закону 
України "11ро авт омобільнпп і ранспор і ".

2.3. З метою визначення на конкурсних засадах робочою органу Організатор:
2.3.1. утворює комітет з визначення робочого органу:
2.3.2. визначає форму заяви та перелік документів, що подают ься для у час і і в
конкурсі:
3.3.3. визначні умови конкурсу:
2.3.4. розміщу є не пізніше ніж за Зо днів до почаїку конкурсу у засобах масової 

інформації оголошення про проведення конкурсу іа йоі о умови.
2.4. У конкурсі можу ть брати участь підприємства (організації), які відповідаюіь 

вимогам, шо встановлені статтею 44 Закону' України «Про автомобільний транспорт, а 
також умовам проведення відповідного конку рсу' та мають:

2.4.1. фахівців та досвід робо і и не менше трьох років з питань оріанізації 
11 ас аж и р с ь к и х перевезень:

2.4.2. необхідне матеріально-технічною забезпечення для підготовки та проведення 
конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загальною користування, що 
не виходять за межі території Новопсковського району (внутріїнньорайонні марпірмгп). 
підготовки паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшою встановлення 
відносин між Орі ані заюром іа авюмобі.іьнпм перевізником - переможцем конк\ рс\:

2.4.3. власне (або орендоване в у с і ановденому законодавс і вом порядку і приміщення 
для організації роботи (виконання функцій) робочого органу:



2.4.4. досвід з оріанізації або проведення досліджень на ринку пасажирських 
перевезень;

2.4.5. місцезнаходження претендента - Лу ганська область.
2.5. Не допускаються до участі в конкурсі підприємства (організації), які надають 

п о с л у г и  з перевезень, провадять діяльність на ринку транспортних послуг, пов'язану з 
наданням п о с л у г  з перевезень, представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.

2.6. Для участі \ конкдреі Прсісндсні подає Орі анізагору такі докучен ти:
2.6.1. заяву про участь у конкурсі встановленої форми згідно з додатком 1 до цих

Умов;
2.6.2. виписку (або витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 

осіб-гіідириємців (у разі наявності );
2.6.3. копію стапту (положення), засвідчену відповідно до вимої чинного 

законодавсгва України;
2.6.4. довідки з подаїкової інспекції про відсутнісіь заборгованості з податкових 

платежів та відраху вань до державних цільових фондів;
2.6.5. довідку про стан заборгованості із виплати заробітної плати за підписом 

керівника та головного бухгалтера;
2.6.6. копію договору оренди чи свідоцтва про право власності на приміщення;
2.6.7. довідко про наявність чаїеріально-іехнічноіо забезпечення в довільній формі за 

підписом керівника:
2 .6 .8 .  д о в і д к у , яка підтверджує відповіднісгь та наявність кваліфікованих фахівців у 

галузі пасажирського автомобільного транспорту, у тому числі фінансиста, юриста іа 
досвіду роботи претендента не менше трьох років з питань організації пасажирських 
перевезень, а також копії документів, що підтверджують осві і ньо-ква.ііфіканійний рівень:

2.6.9. довідкх з терп і оріальної о управління Укр грансбезпеки про відсутнісіь 
(наявність) ліцензії на право провадження і осподарської діяльності щодо надання пос.тут з 
перевезення пасажирів автомобільним транспортом:

2.6.10. розрахунок собівартості витрат на підготовку документів до конкурсів з 
урахуванням п.60 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному 
маршруті загального користування, зат вердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 03 грудня 2008 року №  1081.

2.7. Всі перераховані копії докумен тів засвідчуються печат кою підприєме і ва 
(організації) та підписуються відповідальною особою.

2.8. Претендент подає докумен ти у закритому конверті (пакеті), на якому зазначається 
його назва, адреса, з поміткою «Заява на участь у конкурсі з визначення підприємства 
(організації) для здійснення фу нкцій робочого органу з організації проведення конкурсів з 
перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходяїь 
за межі території Новопсковського району (вну грішньорайонні маршрути)».

2.9. Подані на конкурс документи реєструються Організатором. Документи, подані 
несвоєчасно, не реєс труються і повертаються Претенденту.

Конверт (пакет), який містить документи для участі в конкурсі та надійшов до 
Організатора у зазначений в оголошенні про приведення конкурсу ст рок від про і енден тік. 
подається на розгляд комітету з визначення робочого органу.

Конверт (пакет) відкриваєт ься комітетом з визначення робочого органе насіл иного 
дня після закінчення строку їх прийняття.

2.10. Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі визначається 
Організатором і не може становити більше ніж 5 робочих днів до дати проведення конкурсе.

Документи, що надійшли з порушенням цього строку, не приймаються.
2.11. Переможцем конкурсу визначається підприємство (орі анізаціяі. яке за оцінкою 

конкурсного комітету найбільше відповідає вимогам, визначеним у пункті 2.3 цих Умов.
2.12. Рішення про результати конкурсе приймаються комітетом на закритомх 

засіданні в день проведення конкурсу у присутності не менше ніж половини йото складу 
відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподіле голосів, 
вирішальним є голос голови конкурсною КОМІ  І Сіх.



2.13. Якщо V конкерсі взяв участь тільки один Претендент, переможцем конкурсу 
може бути визнаний цей Претендент.

2.14. Рішення конкурсною комітету щодо визначення переможця конкурсу, а іакож 
претендента, який за резмдьтатами розгляду посів друге місце, оголошується на відкриюму 
засіданні конкурсного комітету в день проведення конкурсу та у строк до 10 робочих днів 
пеблікмються в засобах масової інформації та або розміщується на офіційному веб-сайіі 
райдержадм ін істрації.

2.15. Організатор складає з переможцем конкурсу договір про виконання функцій 
робочого органу.

2.16. Строк дії доюворс вс іанов.поєї ься за домовленіст ю між Орі анізаіором іа 
робочим органом, але не більш як на три роки.

2.17. Визначення робочого органу на конкурсних засадах є обов'язковим. З' разі 
в і д с у т н о с т і  претендентів на здійснення функцій робочого органу Організатор повинен 
забезпечити проведення конкурсу самостійно. однак протягом періоду не більш як два роки з 
моменту оголошення конкурсу і визначення робочої о орі ану.

2.18. Склад комітет з ви значення робочої о органу формується у складі іолови. 
заступника голови, секретаря та членів комітету з визначення робочої о орі ану. 
Персональний склад комітету з визначення робочого органу затверджується розпорядженням 
голови райдержадміністрації. Зміни до складу комітету з визначення робочого органу 
вносяться окремим розпорядженням голови райдержадміністрації. До складу комітету з 
визначення робочого органу входять предс іавники райдержадміністрації та предо півники 
громадських організацій. До складу комііету з визначення робочого органу не можу іь 
входити представники суб'єктів господарювання - автомобільних перевізників, аоо які діюіь 
на ринку перевезень пасажирів і можуть впливати на прийняття рішень конкурсною 
комітету або представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.

2.1е). Голова комітету з визначення робочого органу оріанізовує йою робо і у і несе 
персональну відповідадьніе і ь за виконання покладених на компот з визначення рооочою 
органе функцій. Голова комітету з визначення робочою органу затверджує план заходів 
щодо вдосконалення організації роботи комітету з визначення робочого органу, ви значат 
функції кожного члена комітету з визначення робочого органу. У разі відсулносіі голови 
комітету' з визначення робочого органу, йото обов'язки виконує заступник голови комітету з 
визначення робочого органе (якщо призначено кількох заступників голови коміїеіу з 
визначення робочого органу, визначаться серед них виконуючий обов'язки юлови комі і с і у 
з визначення робочої о органу на період його відсу гності).

За рішенням голови комітету з визначення робочого органу для вирішення питань, шо 
виникають у процесі проведення конкурсу, до роботи комітету з визначення робочою орі ану 
можуть залучатися у роді консультантів чи експертів спеціалісти структурних підрозділів 
райдержадміністрації.

2.20. Формою роботи коміїсіу з визначення робочою орі ану < засідання, які 
проводяться у разі необхідності.

3. Утворення та основні засади діяльності конкурсного 
комітету з визначення автомобільних перевізників

3.1. Конкурсний комі і с і пос і ійний або і имчасовип орі ан. у і вороний ( )рі ані за і ором
для розгляду конкурсних пропозицій іа прпПнямя рішення про визначення переможця 
конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, то  не 
виходять за межі території Новопсковського району (внутріїнньорайонні маршрути).

3.2. Персональний склад конкурсного комітету затверджується Організатором, який 
призначає голову, його заступника та секретаря.

3.3. Секретар конкуренте коміїегу призначаться Організатором з числа 
представників організаюра або робочою оріану і включаться до складе конкурсною 
комітету без права голосу.

3.4. До складу конкурсного комітету входять представники відповідних орі ан і в 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Укртрансбезпеки. Національної 
петиції, територіального оріану з надання сервісних послуг М ВС  іа громадських організацій.



При ц ь о м у  кількість представників громадських організацій, діяльність яких повязана з 
автомобільним транспортом, повинна становити не менш як 50 відсотків загальної кількості 
представників громадських організацій. До складу конкурсного комітету' не можу ть входиш 
представники суб'єктів господарювання - автомобільних перевізників, які с перевізниками- 
претендентами або які провадять діяльність на ринку перевезень пасажирів, а іакож 
представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.

3.5. Чисельність складу конкурсного комітету визначається Організатором за 
поданням наведених у пункті 3.4. цих Умов органів та організацій. Із складу конкурсного 
комітету 50 відсотків - представники органів виконавчої влади та (або) органів місцевого 
самоврядування, решта - представники громадських організацій.

3.6. Організатор га робочий оріан можуть для здійснення своїх повноважень залучати 
відповідних фахівців та скспсрпв за їх згодою.

3.7. Конкурсний комітет відповідає за організацію проведення конку рсу на всіх його 
етанах. У  процесі роботи він забезпечу є виконання таких функцій:

3.7.1. планування та проведення конкурсу :
3.7.2. роз'яснення претендентам за їх зверненнями з питань щодо оформлення 

документів для участі або умов конкурсу в усній чи письмовій формі:
3.7.3. доведення у м о в  конкурсу до пре і ендент ів через засоби масової інформації:
3.7.4. організація конференцій:
3.7.5. розгляд документів, які надійшли на конкурс:
3.7.6. реєстрація поданих документів у журналі обліку:
3.7.7. повернення документів, які подані не в повному обсязі або несвоєчасно, 

претенденту із зазначенням причин без реєстрації:
3.7.8. організація приймання, зберігання, попередній аналіз конкурсних пропозицій, 

забезпечення вибору найбільш вигідної конкурсної пропозиції:
3.7.9. ведення необхідної звітності щодо проведення конкурсу відповідно до ВИМОІ 

чинного законодавства України.
3.8. Конкурсний комітет має право:
3.8.1. одержувати від орі ан і в державної влади, оріанів місцевою самовряду вання. 

підприємств, установ, оріанізацій незалежно від форми власності інформацію, необхідну для 
11роведення конкурсу:

3.8.2. використовувати необхідне для виконання покладених завдань майно 
райдержадміністрації.

3.9. Конкурсний комітет зобов’язаний:
3.9.1. організовувати проведення конкурсів відповідно до чинною законодавс і на 

України й установлених термінів:
3.9.2. забезпечити рівні умови для всіх учасників, що беруть участь у конкурсі, 

об'єктивний та чесний вибір переможця:
3.9.3. забезпечити конфіденційність інформації:
3.9.4. своєчасно оформляти відповідну звітність та забезпечувати її подання до 

організаюру на затвердження.
3.10. Годова конкурсною комііету:
3.10.1. планує проведення іа веде засідання конкурсною комітету:
3.10.2. вирішує питання стосовно діяльності конкурсною комітету :
3.10.3. приймає рішення щодо залучення до роботи конкурсною комітету у роді 

консультант ів чи експертів:
3.10.4. пропонує порядок денний шептань конкурсною комітет.
3.11. Голова конкурсною коміїеіу (заступник, який виконує обов'язки голови) 

засвідчує своїм підписом такі документи щодо проведення конкурсу:
3.11.1. оголошення про проведення конкурсу:
3.11.2. звіт про результати проведення конкурсу:
3.11.3. про токоли засідань конкурсного комітету та. у разі необхіднеє ті. інші 

документи.
3.12. Секретар конкурсного комітету оформляє протоколи засідань конкурсною 

комітету, забезпечує оперативне інформування членів конкурсною комітету стосовно



організаційних питань йото діяльності, за дорученням голови конкурсного комітету надсилає 
претендентам на участь у конкурсі інформацію щодо умов конкурсу, виконує іншу 
організаційне' роботе, а також забезпечу! ібери ання докуеіеніік відповідно до чинної о 
законодавст ва України.

3.13. Якщо секретар конкурсного комітету відсутній на засіданні конкурсною 
комітету, то голова доручає тимчасово виконувати функції секретаря іншому члену 
конкурсного комітету.

3.14. Члени конкурсною кеші ге ге:
3.14.1. беречь участь в обговоренні, розгляді оцінки пропозицій за бальною сисіееюю 

та зіставленні конкурсних пропозицій перевізників-претендентів на внутрішньорайонних 
автобусних маршрутах і забезпечують прийняття рішення щодо результатів конкурсу на 
таких маршрутах та подають Організатору' перевезень пропозицію щодо переможця 
конкурсу;

3.14.2. мають право на ознайоепення і усіеіа матеріалами. що еюсуюіьея 
і іеревізн 11 кі в-п ре і єндентїв. а іакож на відображення своєї окрееюї думки у протокою 
засідання комітету' на підставі інформації, то  підтверджена документально іа врахування 
якої не порушуватиме процедуру' проведення конкурсу;

3.14.3. зобов'язані дотримуватися норм законодавства, цих Умов, об'єктивно іа 
неуиереджено розглядати конку рсні пропозиції перевізників-прегендентів.

3.15. Голова конкурсною коеіііегу іа інші ііою члени н ссу і ь відповідадьміс гь 
відповідно до вимог чинною законодавства України.

4. Оголошення про проведення конкурсу 
на визначення автомобільного перевізника

4.1. Організатор або робочий орі ан публікує в друкованих засобах масової інформації 
не пізніше ніж за ЗО календарних днів до почаїку конкурсу оюлошення про конкурс (крім 
друкованих оголошення може буї и розмішено іакож в інших засобах масової інформації), 
яке повинне містити гаку інформацію:

4.1.1. найменування Організа гора т а робочого органу;
4.1.2. порядковий номер та основні характеристики кожного об'єкта конкерсе на 

приміському маршруті - номер маршрут, найменування кінцевих зупинок, кількість 
оборотних рейсів або кі.тькісіь авюоуеів для забезпечення перевезень, режим реле іа 
інтервал, особливості періодичності виконання перевезень (сезонний, у певні дні тижня 
тощо);

4.1.3. умови конкурсу;
4.1.4. порядок одержання необхідної інформації про об'єкт конкурсе;
4.1.5. кінцевий строк прийнятті докумен гів д.ія учасіі в конк\рсі:
4.1.6. найменування організації, режим її робот та адреса, за якою подаю і ься 

докумен ти для участі в конкурсі;
4.1.7. місце та дата одержання бланків документів для учас ті в конку рсі;
4.1.8. місце, дата та час початку' проведення засідання конкурсного комі тету;
4.1.9. розмір плати за участь у конкерсі:
4.1.10. телефон для довідок іе.іеклронна адреса або адреса веб-еайт) з ниіань 

проведення ко н ку р су.

5. Подання документів для участі у конку рсі

5.1. Для участі у конкурсі перевізник-претендент подає конкурсному коміїету окремо 
щодо кожного об єкга конкурсу документ, визначені сіагтею 46 Законе1 України “ Про 
автомооі.іьн 11 й транспорт» за формою зі шин з дода і каеіи 2 5 до цих Умов:

0.1.1. заяву на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на автобусному марімрет і 
загального користування із зазначенням автобусного маршруте1, на якоме' має намір 
працювати претендент;



5.1.2. відомості за підписом суб'єкта господарювання про автобуси, які будуть 
використовуватися на автобусному маршруті з зазначенням підстав для їх викорисіання 
перевізником;

5.1.5. відомості про додаткові умови обе.іу і ову вання маршру і у ;
5.1.4. анкете до заяви про \часгь у конку рс, з перевезення пасажирів або продовження 

строку дії договору;
5.1.5. документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі.
5.2. У разі продовження строку дії договору з перевезення пасажирів на автобусному 

маршруті загального користування автомобільний перевізник не пізніше ніж за 90 
календарних днів до закінчення строку дії договору подає орі ані затору перевезень заяву за 
формою згідно з додатком 6 до цих б мов.

5.3. б’ разі пропуску автомобільним перевізником зазначеного строку визначення 
автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування здійснюється 
за результатами конкурсу.

5.4. Перевірку поданих документів на відповідність обов'язковим і додатковим ( за 
наявності) умовам конк\рс\ га наявносіі усіх документів, передбачених цими б мовами, 
проводить орган і за і ор перевезень.

5.5. Докомен пі. подані перевізником-преіснденгом для участі в конкурсі, 
пронумеровуються, прошнуровуються, підписуються автомобільним перевізником або 
уповноваженою особою автомобільного перевізника із зазначенням кідькос і і сторінок 
цифрами і словами.

5.6. Докоменти для участі в конко реі подаїєлься череві зником-пре ієн ієн юм у двох 
закритих конвертах (пакетах).

Конверт (пакет) з позначкою «,№' 1». який містить документи для учасіі в конкурсі, 
відкривається наступного дня після закінчення строку їх прийняття. Конверт та к с і ) з 
позначкою «№ 2». який містить документи з інформацією про те. на який об'єкт конку рсу 
подає документи перевізник-претендент. відкривається під час засідання конкурсного 
комітету.

5.7. б’ разі подання перевізником-пре і силен і ом документів для учасіі в кількох 
конкурсах, шо проводяться на одному засіданні, ним робиться однакова відмітка на 
конвертах №  1 і 2. які стосуються одного і того ж конкурсу, т о  ласт ь змої у визначній 
приналежність їх одне одному.

5.8. Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі визначається 
організатором і не може становити менш як 10 робочих днів до дати проведення конкурсу.

5.9. Д окумент. шо безпосередні,о еюсуюіься конкурсу. які надійніші до 
організатора у зазначений в оголошенні про проведення конкурсу строк від підприємств, 
установ та організацій, які не є перевізниками-претендентами. подаються на розпил 
конкурсного комітету.

5.10. Документи, які надійшли до оріанізатора після встановленого строку, не 
розглядаються.

5.11. Якщо перевізник-претендент бере участь на кількох об'єктах конк\рс\ на 
внутрішньорайонних автобусних маршрутах, які проводяться на одному засіданні 
конкурсного комітету, а поданих ним пропозицій достатньо для виконання перевезень тільки 
на частині об'єктів конкурсів, він повинен визначити пріоритети щодо визнання його 
переможцем у конкурсах, про шо робиться запис в пункті 1 заяви на участь \ конкерсі. б' разі 
визнання перевізника-пре і енден га переможцем у конкурсі (конкурсах) з вищим пріори і с кім 
до у часті в інших конку рсах він не доп\екаш вся. При цьому плата за \ час і ь \ конклрсах не 
повертається щодо тих об'єктів, щодо яких він не став переможцем конкурсу.

5.12. За роз'ясненнями щодо оформлення документів для участі в конкурсі перевізник- 
претендент має право звернутися до організатора або робочого органу, які зобов'язані надати 
їх в усній чи письмовій формі (за вибором перевізника-претендента) протягом трьох днів.

0.13. Інформація про будь-яку зміну умов конкурсу повинна б\ ти доведена до відома 
всіх Іісревізників-нрет СНДОНТ ІК НС МСНШ ЯК  Зеї 21) днів до дат и проведення конкурсе шляхом 
опублікування у засобах масової інформації, в яких було розмішено оголошення про 
конкурс.



5.14. Достовірність інформації, викладеної \ заяві і а доку мен і а\. визначених пунктом
5.1. цих Умов, перевіряється орі анізатором та або робочим оріаном не пізніше ніж за два дні 
додати проведення конкурсу.

5.15. Під час приймання документів організатор або робочий орган повинен створиш 
умови для одержання перевізником-претендентом легальної інформації про характеристики 
об'єкт а конкурсу.

5.16. Подані на конкурс документ ретируються організатором або робочим оріаном 
\ журналі обліку. Д окумент, подані несвоєчасно, не реєструються і повертаються 
автомобільному перевізникові з повідомленням про спосіб повернення коштів, внесених за 
у часть в конкурсі.

6. Проведення конкурсу та визначення переможця

6.1. Під час проведення конкурсу конкурсний комітет розглядає пропозиції 
перевізників-претендентів на підставі інформації, поданої ними в конвертах №  1 і 2.

6.2. Під час проведення конкурсу представники Організатора та органів державного 
контролю, які входять до складу конкурсного комітету, відповідно до їх компетенції 
надают ь інформацію про діядьнісіь перснізника-пре тенден і а.

6.3. Представники органів державної о коніролю несуть персональну відповідальність 
за достовірність поданої інформації відповідно до законодавс тва.

6.4. У разі коли на один з об'єктів конкурсу з перевезення пасажирів на 
внутрішньорайонних автобусних маршрутах претендує два або більше перевізники- 
претенденти. конкурсний комітет визначає переможця з використанням бальної системи 
оцінки пропозицій перевізників-пре і ендсн іди та пода< пропозиції організатору перевезень.

6.5. ("хмарна кількіеіь балів, одержаних кожним перевізником-претендентом на 
внутрішньорайонних автобусних маршрутах, є підставою для подання пропозицій 
Організатору перевезень для визначення переможця конку рсу .

6.6. Під час проведення конкурсу з перевезення пасажирів на внутрішньорайонних 
автобусних маршрутах запрошуються перевізники-претенденти. у присутності яких 
о г о л о ш у ю т ь с я  конкурсні пропозиції. Перові зникам-нретендсн там надається право на 
обгрунтування запропонованих ними конкурсних пропозицій. Під час проведення конкурсу' 
додат кові пропозиції від перевізників-претендентів не приймаються.

6.7. б' разі відсутності керівника перевізника-претендента на конкурсі з перевезення 
пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах його інтереси може представляти 
особа, яка має довіреність, видану' перевізником-претендентом.

6.8. б’ разі відеуїноеіі на конкурсі представника перевізника-пре тенден та на 
внутрішньорайонних автобусних маршруїах конкурсний коміїет розілядає конкурсні 
пропозиції, викладені в поданих претендентом документах.

6.9. Організатор перевезень визнає переможцем конкурсу з перевезення пасажирів на 
внутрішньорайонних автобусних маршрутах того перевізника-претендента. який за 
результатами розгляду набрав найбільшу кількість балів відповідно до системи оцінки 
пропозицій перевізників-11 реї єн ден І і В. 11ІДІ о 1 ОВ. ІЄН и \ конкурсним комітетом.

6.10. Організаіор перевезень визнає перевізнико.м-прет ендсн юм на конкурсі з 
перевезення пасажирів на вну т рішньорайонних ав тобусних маршрутах, який посів др\ те 
місце, того перевізника-претендента. який за результатами розгляду набрав найбільїш 
кількість балів відповідно до системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів. 
підготовлених конкурсним комітетом, без урахування показника переможця конкурсу.

6.11. б" разі коли персні зники-пре і силен і п під час учасіі у конксрсі з перевезення 
пасажирів на внул ріпіньорайонних акіобусних маршруїах набрали однакове кількість балів, 
переможець конкурсу' визначається шляхом голосу вання.

6.12. Перевізника-претендента. визнаного переможцем конкурсу з перевезення 
пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршру тах, може бути визнано таким, дише \ 
разі, коли набрана ним за окремим об'єктом конку рсу кількість балів виша ніж н\ль.



6.13. Рішення про результати конкурсу приймається конкурсним комітетом на 
з а к р и т о м м  засіданні в присутності не менш як половини його складу, в і ому числі голови 
конкурсного комітент або його закупника. простою більш істю  голосів.

б’ разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.
6.14. Під час проведення засідання конкурсного комітету на внутрішньорайонних 

маршрутах здійснюється аудіозапис. Аудіоматеріали та протоколи засідань зберіїаються в 
організатора протягом десяти років.

6.15. Рішення про результати конктрсу оформляє'! ься протоколом, який підписується 
го ло вую чи м , секретарем іа прис\ гніми членами конкурсного комі і с ту і подашься 
Організатору перевезень протягом н 'я іи  робочих днів.

6.16. Організатор перевезень протягом десяти робочих днів від дати надходження 
протоколу конкурсного комітету опрацьовує матеріали проведеного конкурсу з перевезення 
пасажирів та у разі відсутності зауважень до порядку проведення конкурсу приймає рішення 
окремо за кожним об'єктом шодо переможця чи переможців конкурсу, а також тої о. хто 
■зайняв друге місие у разі проведення конкурсу' з перевезення пасажирів на 
вну трішньорайонних автобусних маршру т ах.

6.17. За наявності підстав вважати рішення конкурсного комітету' про результати 
конкурсу такими, що прийняті з порушенням законодавства, приймається обгрунтоване 
рішення із зазначенням змісту' порушень про скасування рішення конкурсного коміїету щодо 
рез\ .штатів конкурсу або склс\ вання свої о рішення як за окремими об'єктами конкурсу, так і 
в цілому всього конку рсу'.

6.18. Протокол засідання конкурсного комітету повинен містити інформацію про:
6.18.1. дату, час та місце проведення засідання конку рсного комітету':
6.18.2. прізвища, імена та по батькові членів конкурсного комітету, які присутні на 

засіданні:
6.18.5. номери та назви об'< к і і в конкурсу:
6.1 8.4. наймем у вання перевізнії кін-пре і силен ті в:
6.18.5. резч.твгати поіменного голосування членів конкурсного коміїету та або 

результати, отримані за бальною системою оцінки пропозицій перевізників-претендентів за 
кожним критерієм оцінки:

6.18.6. рішення про результати конкурсу.
6.19. Рішення про результати конкурсу га визначення переможців та протокол 

засідання конкурсного ком іїету організатор перевезень опубліковує на своєму офіційному 
веб-еай ті.

6.20. Витяги з протоколу засідання конкурсного комітету подаються на місіс і аві 
письмової заяви перевізника-претендента протягом п'яти днів з дня її надходження, б' разі 
надходження письмової заяви перевізника-претендента до моменту оформлення протоколу 
строк подання витягів з проіоко.іу засідання конкурсного коміїету відраховуєлься з моменту 
оформлення протоколу відповідно ДО 11 у Н К 1 у 6.15. цих б’мов.

6.21. Організатор перевезень на внутрішньорайонних автобусних маршрутах не 
пізніше деся ти робочих днів з дня опу бліку вання свого рішення на офіційному веб-еай і і 
укладає з переможцем конкурсу договір згідно з обов'язковими та додатковими умовами 
конкурсу та додатковими умовами обслуговування маршруту, наданими перевізником- 
нретенден том.

6.22. б' разі письмової відмови перевізника-претендента. який став переможцем 
конкурсу' з перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршртгах. від 
укладення з організатором перевезень договору такий договір укладається з перевізником- 
претендентом. який зайняв друге місце. бг разі відсутності перевізника-претендента. який 
зайняв друге місце, рейс (маршрут) включається до об'єкта іншого конк\ре\.

6.25. б' лої оворі визначаються умови перевезень на рейсі (рейсах) та або млршрші 
(маршрутах) відповідно до визначеного о б 'є к т  конк\рс\ .

6.24. У  разі коди перевізник-претендент'. який став переможцем конкурсу, письмово 
відмовився від виконання перевезень. Організатор за відсутності на цьом\ о б 'єм і 
перевізника, який зайняв друге місце, приймає рішення щодо проведення нового койку рс\ за 
цим об'єктом.



6.25. б' разі коли перевізник-претендент. який став переможцем конкурсу, не 
звернувся за укладенням договору і не відмовився від перевезень. Організатор протягом 20 
робочих днів з дня опублікування свого рішення надсилає такому перевізникові 
попередження. Якщо протягом десяти робочих днів з дати отримання такого попередження 
перевізник не звернувся за укладенням договору і не розпочав виконання перевезень. 
Організатор приймає рішення щодо проведення нового конкурсу за цим об'єктом або нала' 
право виконання перевезень перевізникові-претенденту. який зайняв друге місце (за 
наявності).

6.26. Якщо перевізник-претендент. який став переможцем конкурсу, уклав договір і не 
розпочав виконання перевезень. Організатор протягом десяти робочих днів з дня у кладення 
договорі надсилає гаком\ перевізникові попередження. Якщо проїли ом десяти робочих днів 
в дати отримання такої о попередження перові ти к  не розпочав виконання перевезень. 
Оріанізатор розриває договір га приймає рішення щодо проведення нового конкурсу за цим 
об'єктом і надає право виконання перевезень автомобільному перевізнику-претендентуз який 
зайняв друге місце (за наявності) з укладенням відповідного договору.

6.27. Якщо перевізник-претендент брав участь у конкурсі і визнаний переможцем у 
кількох конкурсах, договір складається окремо на кожний об’єкт конкурсу. ( і рєж дії 
договору, який укладається за резульїаіами конкурсу, становить п'ять років.

6.28. Строк дії договору продовжується один раз на п'ять років за рішенням 
Організатора за наявності заяви автомобільного перевізника —  переможця попереднього 
конкурсу', яку' він подає за формою згідно з додатком 8. в якій, зокрема, зазначається 
інформація про підтверджене інвестування коштів на придбання більш нових та або 
комфортабельних ав тоб\ сів сіоеовно ш\. які використовувались авіомобі.іьним 
перевізником на об'екіі конкурсу, наявності вмоіивованих підстав вважаїи зазначеного 
автомобільного перевізника таким, що здійснював перевезення за цим маршрутом протягом 
попереднього періоду без порушення умов укладеного попереднього договору.

6.29. Договір може бути достроково розірвано Організатором в част ині відносин щодо 
обслуговування усього (усіх) маршруту (маршрутів) та або виконання окремих рейсів з 
піде гав. визначених законодавс і вом

6.30. Оріанізаіор зобов'язаний:
6.30.1. провести конкурс не пізніше ніж за 45 календарних днів до дня закінчення 

строку' дії договору, укладеного попередньому переможцю конкурсу', б' такому разі дія 
договору, укладеного за результатами конкурсу, починається після закінчення строку дії 
договору на перевезення укладеного відповідно до результатів попереднього конкурсу на 
цьому об'єк ті:

6.30.2. забезпечити за заявою авіомобільнєл о перевізника продовження еірок\ дії 
договору, але не більше одного разу і не більше ніж на п'ять років у разі виникнення підстав, 
визначених пунктом 6.28. цих б’мов:

6.30.3. забезпечити дострокове розірвання договору' з автомобільним перевізником —- 
переможцем конкурсу у разі:

- наявності фактів порушення ним умов договору. Розірвання договорі відб\ ваг гьея 
після невиконання надісланого Орі ан і за і ором попередження іакому перевізникові про 
недопущення порушення умов договору. б’ такому разі для робот и на внутрішньорайонномт 
автобусному маршруті призначається автомобільний перевізник, який за резульїаіами 
конкурсу визнаний таким, що зайняв дру ге місце, на строк до закінчення строку дії договорі. 
який було розірвано, а в разі йото відмови чи відсутності —  призначається до проведення 
конкурсу інший автомобільний перевізник, і ран спорі ні засоби якого відповідаю і ь за 
параметрами. класом. каїеіорією. комфортністю і пасажироміс гкіст ю вимоіам. 
передбаченим для відповідного виду перевезень, один раз на строк не більш як три місяці:

підтвердження інформації про факт подання перевізником-пре іенден т ом 
недостовірних відомостей для участі у конку рсі з перевезення пасажирів:

6.30.4. укласти договір з автомобільним перевізником, який за розі льтатами 
проведення конкурсу визнаний іаким. що зайняв др\ і е місце, і разі:

- настання оое гавин, нере.юаченпх абзацами друїим і третім підіинклі И.Зн.З. нього 
пункту на строк дії договору, який було розірвано:



- відмови перевізника-претендента. який визнаний переможцем конкурсу, від 
у кладення доі овору:

6.30.5. \ разі зміцнення седом рішення щодо реву льта і ів конку рсной) компегу 
призначити на строк дії відповідної ухвали суду автомобільного перевізника для виконання 
перевезень, передбачених об'єктом конкурсу:

6.30.6. у разі скасування судом рішення щодо результатів конкурсного комітету 
провести новий конкурс за об'єктом (об'єктами), за яким (якими) було прийнято таке 
рішення суду.

6.31. Контроль за виконанням умов доі овору здійсню* Орган гзаіор іа інші оріани 
виконавчої влади згідно з компетенцією, за наявності відповідного звернення або доручення 
Організатора.

7. Ф інансування проведення конку рсу та розгляд спорів

7.1. Фінанссвання проведення конкурсу здійснює і ься єіртанамп виконавчої впади іа 
єірганами місцевого самоврядування за рахунок коштів, внесених перевізниками- 
претендентами як плата за участь у конкурсі, а також за рахунок власних коштів.

7.2. Розмір плати за участь у конкурсі встановлюється Організатором на підставі 
кошторису витрат і не може перевищувати 300 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян на дату подання заяви про у часів у конкурсі.

7.3. Кошторис може ро зроб.тя і ися окремо за видами об'єктів кєшкурсу з урахуванням 
таких характеристик:

- кількість рейсів (маршрутів) в одному об'єкті конкурсу:
- наявність в об'єкті конкурсу нових та або діючих рейсів (маршрутів).
7.4. Перевізник-претендент. який бере участь у кількох конкурсах, внєкчііь п.іату 

за участь у кожному кчшкурсі окремеє
7.5. Кемпторие витрат, пов'язаних з підіоіовкечо іа проведенням кєшкурсу. включає 

ви грати з:
7.5.1. підготовки пропозицій щодо об'єктів та умов конкурсу :
7.5.2. розміщення інформації про об'єкти та умови конкурсу в засобах масової 

інформації:
7.5.3. органі зації приймання доку мсн : ів:
7.5.4. перевірки дос гдвірнею і і одержаної від перові зника-пре тенден іа ііфзормапії:
7.5.5. аналізу та оцінки відповідності пропозицій перевізника-претендента умовам 

конкурсу:
7.5.6. підготовки інформаційних матеріалів для членів конкурсного коміїету;
7.5.7. доведення результатів конкурсу до відома перевізників-претендентів:
7.5.8. подання перевізникам-претенден іам інформації про участь у конкурсі:
7.5.9. технічної є) забезпечення конкурсу, оренди або утримання примішені, для його 

проведення:
7.5.10. виготовлення паспортів автобусних маршрутів.
7.6. Кошторис затверджує Організатор.
7.7. Затверджений Орі анізагором кєшпч'рис є підставою для визначення суми, яку 

сплачує перевізник-претендені за учаеіь у конкурсі.
7.8. б' разі коди сума одержаних від мерові зників-пре і енден ті в копі і ів заучаеіьу 

конкурсі менша ніж сума, передбачена кошторисом, різницю оплачує Організатор.
7.9. Плата за участь у конкурсі вноситься перевізником-претендентом на рахунок 

Організатора або робочого органу у розмірі, встановленому Організатором для відповідного 
об'єкта конку рсу.

7.10. Кошти, сплачені за у часів у конкурсі, повсріаються повніє по у разі, кони 
конкурс не відбувся або переможця не було визначено з вини Орі ані за гора (рєх'кшоїо 
органу), а також перевізникам-претендентам. які подали достовірну інс]юрмапію. у разі 
настання обставин, визначених підпунктом 6.30.2. пункту 6.30. цих б'мов.

7.11. Для повернення коштів перевізник-претендент подає заяву за формою згідно з 
додат ком 9.



7.12. ІІеревізникам-претендентам. які не стали переможцями конкурсу або не 
допущені до участі у конкурсі, плата за участь у конкурсі не повергається і використовує'і ься 
на покриття витрать пов'язаних з підготовкою, проведенням конкурсу та підготовкою 
матеріалів, зазначених у пункті 2.1. цих Умов.

7.13. б’ разі коди 11 ере в і з н и к - і і ре і е н де нт до початку проведення конкурсу офіційно 
відмовився від участі у конкурсі, йому повергається частина суми, сплаченої за у чає 11, у 
конкурсі:

7.13.1. за умови відкликання заяви до завершення приймання документів - 80 
відсотків плати:

7.13.2. за умови відкликання заяви після завершення приймання документів, але до 
проведення конкурсу - 60 відсотків.

8. Прикінцеві положення

8.1. Скарги за результатами конкурсу можуть подаватися протягом 10 днів з дати Гюі о 
проведення та розглядатися Організа і ором протягом 30 днів в дня надходження скарги від 
перевізника-претендента. Неврегу.іьовані Орі анізаі ором спори розв'язутої ься в 
установленому порядку. С карі и. шо надійшли з порушенням ус і ановденото с і року, не 
розглядаються.

8.2. Документи та зазначена в них інформація, шо подані автомобільними 
перевізниками-претендентами для участі у конкурсі, повинні бути достовірними етаном на 
дату подання таких документів на конкурс і на дату проведення самото конкурсу.

8.3. Визначені Організатором умови га порядок проведення конкурсу є обов'язковими 
для конку рсного комітету та йото у часників.



Додаток 1

до У м о в  підготовки та проведення конкурсу з 
перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 
за іальноіо користування, шо не виходять за межа 
території Новопсковського району (внутрішньорайонні 
маршрути)

(найменування Організатора)

Заява
на участь у конкурсі і визначення підприємства (організації), 

для здійснення функцій робочого орі ану при проведенні конкурсу по перевезенню 
пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, шо не

виходять за межі району

Претендент______________________________________________________________________
(повна назва підприємства!

Юридична та поштова адреса__________________________________________________

Код ЄД РГІО У______________________

Телефон, факс, електронна адреса

Поточний рахунок______________________________________________ _________________

Прошу допустити до участі у конкурсі з визначення підприємства (організації), для 
здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу по перевезенню пасажирів на 
приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району. 
приймання документів на конку рс. їх аналізу та оцінки відповідності конку рсних пропозицій 
перевізника-претендента умовах! конкурсу, підготовки паспортів автобусних маршрутів та 
матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним 
перевізником - переможцем конкурсу.

У  зв'язку з ушастю в конкурсі підтверджую, що:
- з умовами проведення конку рсу ознайомлений:
- згоден брати участь у конкурсі відповідно до умов проведення конкурсу, визначених 

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.

МП
..____ ”___________ 20 р

Заяву прийнято « ___ » _
(прізвище та ініціали)

та внесено за №

(П .П .Б . .  посада та підпис особи, яка прийняла документи) 

 до журналу обліку.



Додаток 2
до Ум ов  підготовки га проведення конкурсу і 
п е р о ве їс н н я  пасажирів на а в т о б у с н и х  маршрутах 
к п а . і ь н о іо  ксірпс і \ вання. шо не впходяїь  ;а межі 
і ери і ор:ї  Н о во і іс  ковсько ї  о району ( в ну і ршиньорайонні 
маршру і п )

(наименования Організатора)

ЗАЯВА
на участь у к'онкурсі і перевезення пасажирів на 
автобусному маршруті шпального корнету вання

1 . _____________________________________________________________________________
(найменування перевізника-претендента. поштові, фінансові реквізити, код згідно з Є Д Р І Ю У .

ідентифікаційний номер перевізника, дані щодо юридичного та ф актичною  місця розташування.

номер іа даіа прпйня і ін рішення шо.іо в и д а ч і  лшон д) на ш ійснення перове геньі

відповідно до Закону України "Про автомобільний гранспорі . 
Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів автомобільним транспортом іа
оголошення________________________________________________________________________________ .

і наймену вання орі а н і за гора перове іс н ь  і

V _________
( і н ф ю р м а ш я  і :|'ч’ \г, де ; \ б.іік\ вання оі олошення і

подаю передбачені зазначеними актами законодавства документи та претендую на 
отримання права здійснювати регулярні пасажирські перевезення на автобусному маршрут

(назва маршру іу. номери рейсів)
за об’єктом конкурсу ______

( номер обД к і а в оі о .ю ш ен н і ) піріори і с т ніс гь «  обТ к іам и  (у разі інчреби і

2. Подаючи цю заяву та доку менти до неї. засвідчую, що: 

подані мною документи є достовірними:

даю свою згоду на обробку моїх даних відповідно до Закону України "Про захисі 
персональних даних":

на дату подачі цієї кінви авюмобідьної о 11 ере в і з н и ка- и рет е н де н і а не визнано 
банкрутом, щодо нього не порушено справу про банкрутство, не проводиться процедура 
санації, підприємство не перебуває в ст адії ліквідації:

згоден брати участь у конкурсі та за результатами визнання мене переможцем укласти 
договір або отримати дозвіл на виконання перевезеш,.

3. До заяви додаю:

анкету про участь у конкурсі:

відомості про автобуси, які будуть використовуватися на маршруті, разом з копіями 
сертифікатів відповідності та екологічнеє г'і:

відомості про додаткові умови обеду току вання маршруту:

копію податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на корисіь 
платників податку, і сум у триманого з них подат ку (форма №  1ДФ) за останній квартал:

документе що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі.

(найменування посади керівника і п ід іте  ) ( нрі гнише. ім'я, по ба і ькові і
авто м о б іл ьн о ї  о перові ляпка-пре і єн ден і а. 

фізичної особи - підприємця або уповноваженої 
особи )

_________________ 20___ року



Додаток З
до У м о в  підготовки га проведення конкурсу з 
перевезення пасажирів на автобу сних маршру тах 
заіального користування, шо не виходять за межі 
і ери м р і ї  Новоіісковсько! о району і в ну грішньорайонні
маршру і п і

(найменування організатора перевезень)

ВІДОМОСТІ  
про автобуси,  які будуть використовуватися  

на автобусному маршруті

Поряд- Марка і Державний 
ковий модель реєстрапій- 
номер автобуса ний номер

Рік випуску 
дата першої 
реєстрації 

(за наявнеє ї ї  
такої в і д \і і і ки 

у свідоцтві 
про 

реєстрацію)

ГІаеажиро- 
місткість 
(загальна 
пасажиро- 
міе ткіе і ь 
кідькіе іь 
місць для 
сидіння 

пасажирів)

Відповідна і ь 
1 іідтвер- екологічним 

дження права нормам 
використання транспортног

авіооуеа 
(серія і а 

номер 
свідоцтва про 

реєстрацію 
автобуса)

о засопу 
(за у мови 

відповіднеє і 
автобуса 
категорії 
Євро-3 і 
вище)

Перетік 
елементів 

ДОС І у 11 Н О С 1 і 

автобуса 
.тля осіб з 

інватідністю 
і а інших 

мадомобідьни 
X гру  І! 

населення 
(зазначає гься 

за у мови 
подання іаких 
ав і обу сів на 

КОН К\'рС )

(найменування посади керівника автомобільного 
перевізника-претендента. ф ізичної особи - 

підприємця або у повноваженої о соби )

(підпис) (прізвище, ім 'я , по бат ьков і )

20 року



Додаток 4
до Ум о в  п ідіотовки та проведення конкурсу з 
переведення пасажирів на автобусних маршрутах 
заш ивн ою  корпе і у вання. шо не виходяїь  іа мело 
і ері н орії Новопсковського району (внутрішньорайонні 
марш рути )

(найменування організатора перевезень)

ВІДОМОСТІ  
про додаткові умови обслуговування маршруту

___________        _ повідомляю про
( найменч вання ав іомобільно ї о перові жика-пре і ендсн і а і

(зазначається інформація про плановану вартість проїзд\. наявність додачкових 

засобів чи послуг. які автомобільний перевізник-претендент б\ де викорпстов\вати чи надавати 

лода їково під час надання пос.іч і і исреве юння пасажирів на маршр\ і і . 

право працювати на яком\ він преченд\є отримати)

і,найменування посади керівника автомобільної о ( підпис і мірі шишс. ім'я, по батькові)
перевізника-пре ченлен іа. (|)і пічно; оеобп - 

підпрік мия або \ новноваженої особи і

20 року



Додаток 5
до У м о в  підготовки та проведення конкурсу з 
перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 
іа іадьного хорисг\вання. шо не виходять за межі 
іери іор ії  Новопсковського районе ( в ну ір ішньораионні 
маршру і и і

і наймену вання організатора перевезень)

АНКЕТА
до заяви про участь у конкурсі з перевезення пасажирів  

або продовження строку дії договору (дозволу)

Поряд
ковий Найменування показника
номер

1. Відомості про договір (дозвіл), про те. ким і на який період укладений (виданий) 
як переможцю попередні.оі о конкурсу (за наявносіі)

2. Відомості про документи. то  підт верджу тоїь право власності чи користування 
земельними ділянками, а також право власності чи користування приміщеннями, 
де забезпечується проведення медичною огляду водіїв. їх стажування та 
інструктажі, а також огляд технічного стану автобусів та їх зберігання

(найменування посади керівника автомобільної о (підпис) (прізвище, ім 'я , п о б а їь ко в і )
перевізника-претендента. ф ізичної особи - 

підприємця або уповноважено ї особи)

20 року



Додаток 6
до У м о в  підготовки та проведення конкурсу з 
перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 
загального користування, шо не виходять за межі 
іерп іор і ї  Новопсковського району івну грішньорайонні 
маршру 1111

(наймену  вання органі затора перевезены

З А Я В А
про продовження строку дії договору (дозволу ) з перевезення 

пасажирів на автобусному маршруті загального користу вання

1.________________________________________________________________________________________
(найменування автомобільної о перевізника, поштові, фінансові реквізити, код я ідно з Г Д Р І ІО У .

іден і ифікаиійнпй номер  а в то м об іл ьн о ї  о дереві шика, дані щодо ю р и д и чн о ї  о ш факт ичної о 

місця розташування, номер та лага прийняття рішення шодо видачі л іцензії на здійснення перевезены

прошу продовжити Сірок ДІЇ договору (дозволу) _______ _______ ____________  ________

(назва маршру і у із зазначенням номерів рейсів;

2. Подаючи цю заяву, засвідчую, що на день її подачі автомобільного перевізника не 
визнано банкрутом, щодо нього не порушено справу про банкрутство, не проводиться 
процедура санації, підприємство не перебуває в стадії ліквідації, а також даю свою згоду на 
укладення договору або отримання по з во.ту на виконання перевезень.

3. До заяви полаю:

анкету для продовження строку дії договору (дозволу): 

відомості про автобуси, які будуть використовуватися на маршруті: 

відомості про додаткові умови обслут овування маршруту:

відомості щодо інвееіування коштів на придбання більш нових іаабо 
комфортабельних автобусів.

(найменування посади керівника ав гомобі.іьного і п ідпис  ) (прізвище, ім'я, по с а ж к о в і )
перевізника, ф ізичної особи - п іл  ірис мая .то 

\ і іовноваженої особи і



Додаток ^
до У м о в  п ід іо іовки  та проведення конкурсу з 
перевезення п а са ж и р ів  на ав то б ус н и х  маршрутах 
за; .ішно; о к о р ік  і ч вання. ш о  не виходя І ь за межа 
і ери і ор і ї  Новоііекнвсд.кої о раґю н\ і в ну ір іш н ьо р ай о н н і
маршру т и )

(найменування організатора перевезень)

ПЕРЕЛІК
показників нарахування балів за системою оцінки  

пропозицій автомобільних перевізників-претендентів (на участь у 
конкурсі  з перевезення пасажирів на внутрініньообласних,  

внутрішньорайонних та міських автобусних маршрутах)

І Іоряд- 
ковий 
номер

4.

6.

Показники, за якими оцінюються 
автомобільні перевізники-претенденш

Робота перевізника-мре і ендсн і а на визначеному орі аніза і ором 
перевезень об'єк І і конкурсу І [рої МІ очі уеьоюеіроку дії 
попереднього дозволу (договору) як переможця попереднього 
конкурсу
Наявність у перевізника-претендента у власності, співвласності 
(або таких, що використовуються ничш на правах фінансового 
лізингу ) авюбусів для відповідної о виду перевезень кагеюрії 
Квро-З (бали нараховую і ься окремо за кожен авюбуе. який 
пропонується до використання на об’єкті конкурсу, в межах 
загальної кількост і, встановленої організатором перевезень, з 
урахуванням кількості резервних транспортних засобів)

Наявніе гь у неревізника-пре і єн. ієн і а у власнеє ті. спікв. іасност і 
(або таких, що викорие і оку ю і ься ними на правах фінансовою 
лізингч ) автобусів для ві.пюнілноіо виду перевезень каїеюрії 
Євро-4 (бали нараховуються окремо за кожен автобус, який 
пропонується до використання на об’єкт і конкурсу. в межах 
загальної кількості, встановленої організатором перевезень, з 
урахуванням кількості резервних транспортних засобів)

Наявність у 11 ере в і з н и ка- н рете н д е н га у власності, епіввлаеное і і
(або таких, що використовуються ними на правах фінансового 
лізингу) автобусів для відповідного виду перевезень категорії 
Євро-5 (бали нараховуються окремо за кожен автобус, який 
пропонуєт ься до використання на об’єкта конкурсу, в межах 
загальної кількості, встановленої орі анізатором перевезень, з 
урахуванням кількосіі резервних і ранспор гних засобів)
Наявніеіь у перевізника-преіендента у власності, співвласності 
(або таких, що використову ються ними на правах фінансового 
лізингу) автобусів для відповідного виду перевезень категорії 
Євро-6 (бали нараховуються окремо за кожен автобус, який 
пропонується ло викорпсіання на об’< кт і конкчреч. в межах 
загальної кідькос і і. вс і анов. ієно) орі аніза і орочі перевезень, з 
урахуванням кідькос і і резервних і ранспорі них засобів)

Наявність у перевізника-претендента у власності, співвласності 
(або таких, що використовуються ними на правах фінансового 
лізингу) електроавтобуеів (бали нараховуються окремо за

Кількість
балів

( - 1 для 
міських і 

приміських 
маршрутів)

міських і 
приміських 
маршру і ів)

І-о дня 
міських і 

приміських 
маршру і ів)

-6

(^4 для 
міських і 

приміських 
маршрут і в І

ля



1 Іоряд- 
ковий 
номер

7

8.

9.

10.

Показники, за якими оцінюються 
автомобільні перевізники-претенденти

кожен автобус, який пропонується до викориегання на об'єкті 
конкуром, в межах загальної кі.іькое і і. ве гановленої 
організатором перевезень, з урахуванням кількості резервних 
транспортних засобів)

Наявність у перевізника-претендент а у власності, співвласності 
(або таких, що використовуються ними на правах фінансового 
л і з и н г у ) низькопіллогових автобусів (бали нараховуються 
виключно у разі проведення конку рсу на міських і а приміських 
маршрутах) окремо за кожен автобус, який пропонується до 
використання на об'єкті конкурсу, в межах загальної кількості, 
встановленої організатором перевезень, з урахуванням кількості 
резервних транспортних засобів)

Наявність у  перові зника-ііре і силен та у власності, співвласності 
(або таких, що викорие іову ю і ься ними на правах фінансовою 
лізингу) автобусів із спеціальним обладнанням для їх 
експлуатації на екологічно чистих видах палива (газодизелі) 
(бали нараховуються виключно у разі проведення конкурсу на 
міських маршрутах окремо за кожен автобус, який пропонується 
до використання на о б ' є к і і  конкурсу, в межах загальної 
кількості, вс гановленої орі ані за і ором перевезень, з урахуванням 
кількості резервних транспортних засобів)

Наявність у перевізника-претендент а у власності, співвласності 
(або таких, що використовуют ься ними на правах фінансового 
лізингу) автобусів, пристосованих для перевезення осіб з 
інвалідніс гю та інших маломдбі.іьних і рун населення, 
заявлених для учасіі на об'< кіі конкурсу (бали нарахову ю і ься у 
разі проведення конкурсу на міжміських вну грішньообласних 
маршрутах окремо за кожен автобус, який пропонується до 
використання на об’єкті конкурсу, в межах загальної кількості, 
встановленої організатором перевезень, з ураху ванням кількості 
резервних транспортних засобів»

Наявнісіь матеріально-технічної бази, на якій забезпечується 
проведення медичною огляду водіїв. їх стажування га 
інст руктажі, а також огляд технічного стану ав тобусів та їх 
зберігання у разі розміщення т акої бази на відс тані не більш як 
20 кілометрів від місця форму вання рейсу) (бали 
нараховуються за інформацією Укргрансбсзнеки відповідно до 
бази ліцензійного реєстру і

Наявніст ь дорожньо-транспортних пригод, скоєних з вини водія 
перевізника-претендента. у яких є загиблі, доведених у 
судовому порядку, які сталися протягом року до дати 
про в еден н я конкурсу

І\ 1.1Ь К і Є 1 ь 

балів

міських і 
приміських 
марпірч і і в і

— В

(-3 для 
міських і 

приміських 
маршруті в )

1 • ' для 
міських і 

приміських 
маршрутів)

■10



Додаток 8
до У м оь  іпл іо іовкп  іа проведення конкурсу і 
перове зення пасажирів на а в т о б у с н и х  маршру і ах 
злі а. і ьної о корпсіх вання.  ш о  не впходяїь  за меж і 
території Новопсковськото району (внутрішньорайонні 
маршрути)

і найменч вання орі ані за і ори переве зены

ВІДОМОСТІ  
щодо інвестування коштів на придбання більш  

нових та/або комфортабельних автобусів

______________________  . повідомляю про _ __ _ ___ __
і наймену вання автомобільної о перові знпка і

(зазначається інформація про суму коштів, інвестованих на придбання б ільш нових 
та або комфортабельних автобусів, із зазначенням реєстраційних даних документів, які 

підтверджу ют ь на.іежніс і ь таких автобусів перевізнику і

(найменування посади керівника автомобільної о (підпис) (прізвище, ім 'я , побагьков
перевізника, ф ізичної особи - підприємця або 

у новноважено їособи  і

_  _  20 _  року



Додаток 9
до У м о в  п ід іставки  та проведення конкурс} з 
перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 
загального користування, що не виходять за межі 
ісрпторії Новопсковської о раііон} (вн\ ір ішньорайонні 
маршру по

(наймену вання організатора перевезень)

ЇА Я  в  а
про відмову від у час іі у конку рсі і переведення пасажирів 

на приміському авт обусному маршру ті загальної о користування, 
який не виходить за межі Новопсковського району

(найменування перевізника-претендента)

відмовляється від у часи у конкурсі 
маршрут________________________________

20 р. і відкликає заяву на

і наша м ар ш р уту )
об'єкт конкурсу №

(посада) (ПІДПИС ! (пріів іште. ім'я іа н о о а іь к о в і )

МЛІ.

<.( » 2 0  р.


