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                                МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

                               Черкаського району Черкаської області 

                                          ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                                 Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 

                                                       Михайлівка                                          №  

 

Про затвердження порядку та умов 

організації і проведення конкурсу з 

перевезення пасажирів на автобусному 

маршруті загального користування на 

території  Михайлівської територіальної 

громади 

 

З метою створення безпечних і якісних умов у сфері пасажирських послуг 

на території Михайлівської територіальної громади, покращення якості та 

доступності пасажирських перевезень, створення конкурентного середовища у 

даній сфері, вибору на конкурсних засадах юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців, що зможуть виконувати необхідні   перевезення, беручи до уваги 

положення Закону України «Про засади здійснення державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності», відповідно до статей 7, 43 - 46 

Закону України  «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів 

України  від 03.12.2008 №1081 «Про затвердження Порядку проведення 

конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 

користування» (зі змінами і доповненнями), керуючись статтями 30,40,52 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

  

 В И Р І Ш И В: 

1.Затвердити Порядок та умови організації і проведення конкурсу з 

перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування на 

території  Михайлівської територіальної громади (додаток 1). 

2.Затвердити склад конкурсного комітету (додаток 2). 

3.Встановити, що участь у конкурсі з перевезення пасажирів на   

автобусному маршруті загального користування, що проходить у межах 

території  Михайлівської територіальної громади є безкоштовною. 
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4. Конкурсному комітету забезпечити організацію проведення конкурсу в 

частині підготовки рішень щодо проведення конкурсу на перевезення 

пасажирів на  автобусному маршруті загального користування, що проходить у 

межах Михайлівської територіальної громади, підготовці проведення конкурсу, 

оформленню договору на перевезення пасажирів з переможцем конкурсу та   

контролю виконання умов договору, затвердженню розкладів руху автобусу, 

паспортів маршрутів, відкриттю /закриттю/ автобусного маршруту, внесенню 

змін в розклади та маршрути руху автобусу, продовженню /скороченню/ 

маршрутів, а також інших робіт, пов’язаних з організацією пасажирських 

перевезень.  

 5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника  сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Бордюга О.О. 

 

 

 

Сільський голова                                                       Тарас ПЛУЖНИК  
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                                                                 Додаток 1 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення  виконавчого комітету 

від 03.02.2022  № 27 

 
 

 

Порядок та умови 

організації і проведення конкурсу з перевезення пасажирів 

 на   автобусному маршруті загального користування на території     

Михайлівської територіальної громади (далі - Порядок) 

 

     1. Загальна частина 

1.1. Цей порядок та умови розроблені відповідно до Закону України «Про 

автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 

03.12.2008р. №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з 

перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» 

(далі - Постанова), постанови Кабінету Міністрів від 18.02.1997р. № 176 «Про 

затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного 

транспорту», і є обов’язковими при проведенні конкурсу з перевезення 

пасажирів на автобусному маршруті загального користування на території  

Михайлівської  територіальної громади.  

1.2. Організатором перевезень на автобусному маршруті загального 

користування на території Михайлівської  територіальної громади є виконавчий 

комітет  Михайлівської сільської ради (далі – Організатор). 

1.3. Цей Порядок визначає встановлені Організатором (обов’язкові та 

додаткові) умови перевезень пасажирів, які повинні виконувати автомобільні 

перевізники, визначені на відповідному об'єкті конкурсу.  

 1.4. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення: 

конкурсна пропозиція – умови обслуговування пасажирів, що 

пропонуються перевізником-претендентом, які зазначені у поданих на конкурс 

документах; 

конкурсний комітет – постійний або тимчасовий орган, утворений 

Організатором для розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення про 

визначення переможця конкурсу; 

місце формування оборотного рейсу - один або обидва кінцеві пункти 

маршруту, з якого (яких) розпочинається робота на маршруті; 

оборотний рейс - рух автобуса від початкової до кінцевої зупинки 

маршруту і у зворотному напрямку до початкової зупинки;  

паспорт маршруту - документ, що містить схему маршруту, розклад руху, 

таблицю вартості проїзду, графіки режимів праці та відпочинку водіїв тощо; 

перевізник-претендент – автомобільний перевізник, який в 

установленому порядку подав заяву та документи для участі в конкурсі;  

робочий орган – підприємство (організація), що має фахівців у галузі 

автомобільного транспорту, матеріальні ресурси та технології, а також досвід 

роботи не менш як три роки з питань організації пасажирських перевезень, яке, 
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у разі потреби, залучається Організатором на конкурсних умовах за договором 

для організації проведення конкурсу. 

 
 

1.5. Рішення щодо проведення конкурсу приймає Організатор.  

1.6. Метою визначення автомобільного перевізника на конкурсних 

засадах є: реалізація основних напрямів розвитку галузі автомобільного 

транспорту; створення безпечних умов для перевезення пасажирів 

автомобільним транспортом; покращення якості та доступності пасажирських 

перевезень; створення конкурентного середовища;   підвищення рівня безпеки 

перевезень пасажирів; забезпечення виконання соціально значущих перевезень.  

1.7. Об'єктом конкурсу може бути  маршрут (кілька маршрутів), 

сукупність оборотних рейсів   автобусного сполучення за умови, що кількість 

таких рейсів на об'єкті конкурсу становить не менш як  2  на день. 

Такими об’єктами можуть бути: 

- ті, на яких спливає термін дії договору на здійснення перевезень 

пасажирів; 

- договори на здійснення перевезень пасажирів, які було анульовано 

(розірвано); 

- нові маршрути із затвердженими паспортами. 

Об’єкт конкурсу визначається Організатором відповідно до 

встановленого порядку як самостійно, так і за зверненням підприємств, 

установ, організацій, громадських об’єднань, а також фізичних осіб - 

підприємців і громадян. 

На конкурс пропонуються маршрути із затвердженими паспортами.  

1.8. Організатор повинен забезпечити проведення конкурсу самостійно.   

У такому випадку функції, цього Порядку, покладаються на виконавчий орган  

Михайлівської сільської ради, до  повноважень якого входить вирішення 

зазначених питань (далі - представник Організатора).  

1.9. Переможця чи переможців конкурсу визначає Організатор перевезень 

на підставі рішення  конкурсного комітету окремо щодо кожного об’єкта 

конкурсу. 

У разі, коли щодо одного чи кількох об’єктів конкурсу, встановленого 

комітетом, прийнято рішення з порушенням законодавства, Організатор 

перевезень приймає рішення про скасування такого рішення конкурсного 

комітету щодо цих об’єктів та вносить його для повторного розгляду  на 

наступному засіданні конкурсного комітету. 

 

2. Кваліфікаційні вимоги до автомобільних перевізників - 

претендентів 

 

2.1. У конкурсі можуть брати участь автомобільні перевізники (фізичні 

особи-підприємці та юридичні особи), які мають ліцензію на право надання 

послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, на законних 

підставах використовують у достатній кількості сертифіковані транспорті 

засоби (сертифікати відповідності та екологічності) відповідного класу (І, ІІ) та 

відповідають вимогам статті 34 Закону України «Про автомобільний 

транспорт». 
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2.2. Обов’язкові умови конкурсу: 

2.2.1. Транспортні засоби, які перевізник-претендент пропонує залучити 

до перевезень на території  Михайлівської територіальної громади, повинні 

відповідати вимогам безпеки, охорони праці, державним стандартам, бути 

зареєстрованими відповідно до чинного законодавства, перебувати в 

належному технічному і санітарному стані.   

 2.3. Додаткові умови конкурсу: 

2.3.1. Перевізник забезпечує роботу рухомого складу на маршруті за 

затвердженим Організатором розкладом руху, з урахуванням обов’язкового 

режиму руху відповідно до паспорту маршруту.  

 Додаткові умови конкурсу однаково та в повному обсязі застосовуються 

до всіх об’єктів конкурсу. 

2.4. Організатор перевезень приймає рішення про недопущення до участі 

в конкурсі перевізника-претендента, який: 

2.4.1. Подав до участі в конкурсі неналежним чином оформлені 

документи чи не в повному обсязі, а також такі, що містять недостовірну 

інформацію. 

2.4.2. Визнаний банкрутом або щодо якого порушено провадження у 

справі про банкрутство (за винятком того, стосовно якого проводиться 

процедура санації), або який перебуває у стадії ліквідації.  

2.4.3. Має несплачені штрафні санкції, накладені Укртрансбезпекою, або 

водії якого 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 дати 

проведення конкурсу).  

2.4.4. Передбачає використовувати на маршруті автобуси, які 

переобладнані з вантажних  транспортних засобів. 

2.5. Пільгові перевезення пасажирів здійснюються відповідно до чинного 

законодавства та умов договору на перевезення пасажирів  (далі – договір). 

 

3. Утворення та основні засади діяльності конкурсного комітету з 

визначення автомобільних перевізників 

 

3.1. Персональний склад конкурсного комітету, в тому числі його голову, 

заступників та секретаря затверджує  Організатор (додаток 2). 

Секретар конкурсного комітету включається до складу конкурсного 

комітету без права голосу. 

3.2. До складу конкурсного комітету входять представники органу 

місцевого самоврядування, Укртрансбезпеки, Національної поліції, 

територіального органу з надання сервісних послуг МВС та громадських 

організацій. 

 До складу конкурсного комітету не можуть входити представники 

суб'єктів господарювання - автомобільних перевізників, які є перевізниками-

претендентами або які провадять діяльність на ринку перевезень пасажирів, а 

також представляють інтереси окремих автомобільних перевізників. 

3.3. Чисельність складу конкурсного комітету визначається 

Організатором.   
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 3.4. Організатор та робочий орган можуть для здійснення своїх 

повноважень залучати відповідних фахівців та експертів за їх згодою. 
 

3.5. Члени конкурсного комітету: 

3.5.1 Беруть участь в обговоренні, розгляді оцінки пропозицій за бальною 

системою та зіставленні конкурсних пропозицій перевізників-претендентів на   

автобусний маршрут і забезпечують прийняття рішення про 

визначення  переможця конкурсу; 

3.5.2 Мають право на ознайомлення з усіма матеріалами, що стосуються 

перевізників-претендентів, а також на відображення своєї окремої думки у 

протоколі засідання комітету на підставі інформації, що підтверджена 

документально та врахування якої не порушуватиме процедуру проведення 

конкурсу; 

3.5.3 Зобов'язані дотримуватися норм законодавства, цього Порядку, 

об'єктивно та неупереджено розглядати конкурсні пропозиції перевізників-

претендентів. 

4. Оголошення про проведення конкурсу на 

визначенняавтомобільного перевізника 

 

4.1. Організатор   публікує в друкованих засобах масової інформації не 

пізніше, ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу оголошення про 

конкурс (крім друкованих оголошення може бути розміщено також в інших 

засобах масової інформації), яке повинне містити таку інформацію: 

1) найменування Організатора та робочого органу; 

2) порядковий номер та основні характеристики кожного об'єкта 

конкурсу: номер маршруту, найменування кінцевих зупинок, кількість 

оборотних рейсів або кількість автобусів для забезпечення перевезень, режим 

руху та інтервал, особливості періодичності виконання перевезень (сезонний, у 

певні дні тижня тощо); 

3)  умови конкурсу; 

4)  порядок одержання необхідної інформації про об'єкт конкурсу;  

5) кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі; 

6) найменування організації (робочого органу), режим його роботи та 

адреса, за якою подаються документи для участі в конкурсі;  

7) місце та дата одержання бланків документів для участі в конкурсі;  

8) місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету; 

9) розмір плати за участь у конкурсі; 

10) телефон для довідок (електронна адреса або адреса сайту) з питань 

проведення конкурсу. 

 

5. Подання документів для участі у конкурсі  

 

5.1. Для участі у конкурсі перевізник-претендент подає окремо щодо 

кожного об’єкта конкурсу документи, визначені статтею 46 Закону України 

“Про автомобільний транспорт”, за формою згідно з Додатками 1-4 до Порядку 

проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 03.12.2008 № 1081 (зі змінами і доповненнями).  
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5.2. Документи, подані перевізником-претендентом для участі в конкурсі, 

пронумеровуються, прошнуровуються, підписуються 

автомобільним  перевізником або уповноваженою особою автомобільного 

перевізника із зазначенням кількості сторінок цифрами і словами.  

5.3. Документи для участі в конкурсі подаються у двох закритих 

конвертах (пакетах), на яких зазначається його назва, адреса і ідентифікаційний 

код. 

Конверт (пакет) з позначкою «№ 1», який містить  документи для участі в 

конкурсі, відкривається наступного дня після закінчення строку їх прийняття .  

Конверт (пакет) з позначкою «№ 2», який містить документи з 

інформацією про те, на який об’єкт конкурсу подає документи перевізник-

претендент, відкривається під час засідання конкурсного комітету.  

Конверти в міру їх надходження реєструються організатором в журналі 

обліку з однаковим реєстраційним номером на конвертах № 1 і 2, що дасть 

змогу визначити приналежність їх одне одному. 

5.4. Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі 

визначається Організатором і не може становити менш як 10 робочих днів до 

дати проведення конкурсу. 

5.5. Документи, що безпосередньо стосуються конкурсу, які надійшли до 

Організатора у  зазначений в оголошенні про проведення  конкурсу строк від 

підприємств, установ та організацій, які не є перевізниками-претендентами, 

подаються на розгляд конкурсного комітету. 

 5.6. Документи, які надійшли до Організатора після встановленого в 

оголошенні строку,  не розглядаються. 

 5.8. За роз'ясненнями щодо оформлення документів для участі в конкурсі 

перевізник-претендент має право звернутися до Організатора, який 

зобов'язаний надати їх в усній чи письмовій формі (за вибором перевізника-

претендента) протягом трьох днів.  

5.9. Інформація про будь-яку зміну умов конкурсу повинна бути доведена 

до відома всіх перевізників-претендентів не менш як за 20 днів до дати 

проведення конкурсу шляхом опублікування у засобах масової інформації, в 

яких було розміщено оголошення про конкурс. 

5.10. Достовірність інформації, викладеної у заяві та документах, 

визначених п.5.1 цього Порядку, перевіряється Організатором не пізніше ніж за 

два дні до дати проведення конкурсу.  

Перевірку поданих документів на відповідність обов’язковим і 

додатковим умовам конкурсу та наявності усіх документів, передбачених цим 

Порядком, проводить представник Організатора. У випадку залучення робочого 

органу - відповідні функції покладаються на цей орган. 

5.11. Для підготовки інформації про відповідність технічного стану 

автобусів претендента умовам перевезень та відповідність претендента вимогам 

нормативно-правових актів у сфері безпеки дорожнього руху робочий орган  не 

менш як за дев'ять робочих днів до дати проведення конкурсу надсилає список 

перевізників-претендентів на відповідний конкурс до Національної поліції та 

територіального органу з надання сервісних послуг МВС України.  

Для отримання зазначеної інформації автомобільний перевізник за 

власним бажанням має право в установленому Мінінфраструктури  за 
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погодженням з МВС порядку звернутися до уповноваженого підрозділу 

Національної поліції та територіального органу з надання сервісних послуг 

МВС України. 

Підготовлена інформація подається відповідно до вимог пункту 6.2 

розділу 6 цього Порядку. 

5.12. Подані на конкурс документи реєструються Організатором у 

журналі обліку. Документи, подані несвоєчасно, не реєструються і 

повертаються автомобільному перевізникові.   

5.13. Під час приймання документів Організатор  повинен створити умови 

для одержання перевізником-претендентом детальної інформації про 

характеристики об'єкта конкурсу.  

5.14. Усі документи складаються державною мовою.  

5.15. У разі відсутності у перевізників-претендентів автобусів, що 

відповідають умовам конкурсу, вони мають право подавати до конкурсного 

комітету заяву на участь у конкурсі та  документи,  що містять характеристику 

наявних автобусів, які перевізник-претендент пропонує використовувати на 

даному маршруті. 

У разі відсутності перевізників-претендентів, які мають автобуси, що 

відповідають умовам конкурсу, конкурс проводиться серед претендентів, які 

пропонують використовувати  на  даному маршруті автобуси,  що 

відповідають  вимогам безпеки, але не відповідають умовам конкурсу за 

класом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності. 

 

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 надають інформацію про діяльність перевізника-претендента. 

Представники органів державного контролю несуть персональну 

відповідальність за достовірність поданої інформації відповідно до 

законодавства. 

6.3. У разі участі в конкурсі двох або більше перевізників-претендентів, 

конкурсний комітет визначає переможця з використанням бальної системи 

оцінки пропозицій перевізників-претендентів, та подає пропозиції 

Організатору. 

Сумарна кількість балів, одержаних кожним перевізником-

претендентом згідно з додатком 5 до Порядку проведення конкурсу з 

перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 

(зі змінами і доповненнями), є підставою для визначення переможця конкурсу. 

6.4. Під час проведення конкурсу з перевезення пасажирів   автобусному 

маршруті запрошуються перевізники-претенденти, у присутності яких 

оголошуються конкурсні пропозиції. Претендентам надається право на 

обґрунтування запропонованих ними конкурсних пропозицій. Під час 
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проведення конкурсу додаткові пропозиції від перевізників-претендентів не 

приймаються. 

6.5. У разі відсутності перевізника-претендента на конкурсі з перевезення 

пасажирів на   автобусному маршруті його інтереси може представляти особа, 

яка має довіреність, видану перевізником-претендентом. 

6.6. У разі відсутності на конкурсі представника перевізника-претендента 

конкурсний комітет розглядає конкурсні пропозиції, викладені в поданих 

претендентом документах. 

6.7. Організатор перевезень визнає переможцем конкурсу з перевезення 

пасажирів на   автобусному маршруті того перевізника-претендента, який за 

результатами розгляду набрав найбільшу кількість балів відповідно до системи 

оцінки пропозицій перевізників-претендентів, підготовлених конкурсним 

комітетом. 

Організатор перевезень визнає перевізником-претендентом на конкурсі з 

перевезення пасажирів, який посів друге місце, того перевізника-претендента, 

який за результатами розгляду набрав найбільшу кількість балів відповідно до 

системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів, підготовлених 

конкурсним комітетом, без урахування показника переможця конкурсу.  

У разі, коли перевізники-претенденти під час участі у конкурсі з 

перевезення пасажирів набрали однакову кількість балів, переможець конкурсу 

визначається шляхом голосування. Перевізника-претендента, визнаного 

переможцем конкурсу з перевезення пасажирів, може бути визнано таким, 

лише у разі, коли набрана ним за окремим об’єктом конкурсу кількість балів 

вища ніж нуль. 

6.8. Рішення про результати конкурсу приймається конкурсним комітетом 

на закритому засіданні в присутності не менш як половини його складу, в тому 

числі голови конкурсного комітету або його заступника, простою більшістю 

голосів. 

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсного 

комітету (або, за його відсутності, голос заступника голови конкурсного 

комітету – головуючого на засіданні).  

 6.9. Рішення про результати конкурсу оформляється протоколом, який 

підписується головуючим, секретарем та присутніми членами конкурсного 

комітету і подається Організатору перевезень протягом п’яти робочих днів.  

Переможця чи переможців конкурсу визначає Організатор на підставі 

рішення конкурсного комітету окремо щодо кожного об’єкта конкурсу.  

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 

щодо переможця чи переможців конкурсу, а також того, хто зайняв друге місце. 

За наявності підстав вважати рішення конкурсного комітету про 

результати конкурсу такими, що прийняті з порушенням законодавства, 

приймається обґрунтоване рішення із зазначенням змісту порушень про 

скасування  рішення конкурсного комітету щодо результатів конкурсу або 

скасування свого рішення як за окремими об’єктами конкурсу, так і в цілому 

всього конкурсу. 
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6.10. Протокол засідання конкурсного комітету повинен містити 

інформацію про: 

- дату, час та місце проведення засідання конкурсного комітету;  

- прізвища, імена та по батькові членів конкурсного комітету, які 

присутні на засіданні; 

- номери та назви об'єктів конкурсу; 

- найменування перевізників-претендентів; 

- результати поіменного голосування членів конкурсного комітету або 

результати, отримані за бальною системою оцінки пропозицій перевізників-

претендентів; 

- рішення про результати конкурсу.  

 6.11. Витяги з протоколу засідання конкурсного комітету подаються на 

підставі письмової заяви перевізника-претендента протягом п'яти днів з дня її 

надходження. У разі надходження письмової заяви перевізника-претендента до 

моменту оформлення протоколу строк подання витягів з протоколу засідання 

конкурсного комітету відраховується з моменту оформлення протоколу 

відповідно до пункту 6.10 цього Порядку. 

6.14. Організатор перевезень на  автобусних маршрутах не пізніше десяти 

робочих днів з дня опублікування свого рішення на офіційному сайті укладає з 

переможцем конкурсу договір згідно з обов’язковим та додатковими (за 

наявності) умовами конкурсу та додатковими умовами 

обслуговування  маршруту, наданими перевізником-претендентом. 

У разі письмової відмови перевізника-претендента, який став 

переможцем конкурсу, від укладення з Організатором перевезень договору 

такий  договір укладається з перевізником-претендентом, який зайняв друге 

місце.   

У договорі визначаються умови перевезень на рейсі (рейсах) та/або 

маршруті (маршрутах) відповідно до визначеного об’єкта конкурсу.  

У разі, коли перевізник-претендент, який став переможцем конкурсу, 

письмово відмовився  від виконання перевезень, Організатор перевезень за 

відсутністю на цьому об’єкті перевізника, який зайняв друге місце, приймає 

рішення щодо проведення нового конкурсу за цим об’єктом. 

У разі, коли перевізник-претендент, який став переможцем конкурсу, не 

звернувся за укладенням договору і не відмовився від перевезень, Організатор 

перевезень 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 

перевезень приймає рішення щодо проведення нового конкурсу за цим 

об’єктом або надає право виконання перевезень перевізникові-претенденту, 

який зайняв друге місце (за наявності).  

Якщо перевізник-претендент, який став переможцем конкурсу, уклав 

договір і не розпочав виконання перевезень, Організатор перевезень протягом 

десяти робочих днів з дня укладення договору надсилає такому перевізникові 

попередження. Якщо протягом десяти робочих днів з дати отримання такого 

попередження перевізник не розпочав виконання перевезень, Організатор 

перевезень розриває договір та приймає рішення щодо проведення нового 



ПРОЄКТ 

конкурсу за цим об’єктом і надає право виконання перевезень автомобільному 

перевізнику-претенденту, який зайняв друге місце (за наявності) з укладенням 

відповідного договору. 

 За наявності підстав, визначених статтею 44 Закону України «Про 

автомобільний транспорт», строк дії договору може становити менше, ніж п’ять 

років. 

6.15. Строк дії договору продовжується один раз на п’ять років за 

рішенням Організатора перевезень за наявності заяви автомобільного 

перевізника - переможця попереднього конкурсу, яку він подає за формою 

згідно з додатком 6 до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів 

на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 (зі змінами і доповненнями), 

до якої додається наступна інформація:  

- відомості про автобуси, які будуть використовуватися на автобусному 

маршруті (за формою згідно із додатком 2 до Постанови);  

- відомості про додаткові умови обслуговування маршруту (за формою 

згідно із додатком 3 до Постанови); 

- анкета до заяви про участь у конкурсі з перевезення пасажирів або 

продовження строку дії договору (за формою згідно із додатком 4 до 

Постанови); 

- відомості щодо інвестування коштів на придбання більш нових та/або 

комфортабельних автобусів (за формою згідно із додатком 7 до Постанови).  

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 

Організатору заяву за формою згідно з додатком 6 Постанови.  

У разі пропуску автомобільним перевізником зазначеного строку 

визначення автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального 

користування здійснюється за результатами конкурсу. 

6.16. Договір може бути достроково розірвано Організатором перевезень 

в частині відносин щодо обслуговування усього (усіх) маршруту (маршрутів) 

та/або виконання окремих рейсів з підстав, визначених законодавством.  

Організатор перевезень зобов’язаний провести конкурс не пізніше ніж за 

45 календарних днів до дня закінчення строку дії договору, укладеного з 

попереднім переможцем конкурсу. У 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’єкті. 

6.17. Організатор зобов’язаний: 

6.17.1 Забезпечити за заявою автомобільного перевізника продовження 

строку дії договору, але не більше одного разу і не більше ніж на п’ять років у 

разі виникнення підстав, визначених  пунктом 6.15 розділу 6 цього Порядку; 

6.17.2 Забезпечити дострокове розірвання договору  з автомобільним 

перевізником - переможцем конкурсу у разі: 

- наявності фактів порушення ним умов договору. Розірвання договору 

відбувається після невиконання надісланого Організатором попередження 

такому перевізникові про недопущення порушення умов договору. У такому 
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разі для роботи на міському та приміському автобусному маршрутах 

призначається автомобільний перевізник, який за результатами конкурсу 

визнаний таким, що зайняв друге місце, на строк до закінчення строку дії 

договору, який було розірвано (анульовано), а в разі його відмови чи 

відсутності - призначається до проведення конкурсу інший автомобільний 

перевізник, транспортні засоби якого відповідають за параметрами, класом, 

категорією, комфортністю і пасажиромісткістю вимогам, передбаченим 

для відповідного виду перевезень, один раз на строк не більш як три місяці; 

- підтвердження інформації про факт подання перевізником-

претендентом недостовірних відомостей для участі у конкурсі з перевезення 

пасажирів; 

6.17.3 Укласти договір з автомобільним перевізником, який за 

результатами проведення конкурсу визнаний таким, що зайняв друге місце, у 

разі: 

- настання обставин, передбачених пунктами 1, 2  підпункту 6.17.2 цього 

Порядку на строк дії договору, який було розірвано;  

- відмови перевізника-претендента, який визнаний переможцем конкурсу, 

від укладення договору; 

6.17.4. У разі зупинення судом рішення щодо результатів 

конкурсу  призначити на строк дії відповідної ухвали суду автомобільного 

перевізника для виконання перевезень, передбачених об’єктом конкурсу. 

6.17.5. 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. 

6.17.6. Контроль за виконанням умов договору здійснює Організатор та 

інші органи виконавчої влади згідно з компетенцією за наявності відповідного 

звернення або доручення Організатора. 

7. Організатор оплачує  витрати пов’язаних з підготовкою та проведенням 

конкурсу. 

 7.1. 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 вирішуються в установленому порядку. Скарги, що 

надійшли з порушенням установленого строку, не розглядаються.  

7.2. Документи та зазначена в них інформація, що подані автомобільними 

перевізниками-претендентами для участі у конкурсі, повинні бути 

достовірними станом на дату подання таких документів на конкурс і на дату 

проведення самого конкурсу. 

 

 

 

Керуюча справами виконкому                                      Валентина  ДАНІЛЕНКО 
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Додаток 1 

                                                                                       Порядку рішення  

виконавчого комітету  

№ 27 від 03.02.2022 р. 
 

____________________________________ 
(найменування організатора перевезень) 

ЗАЯВА  
на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на 
автобусному маршруті загального користування 

1. ____________________________________________________________________ 
(найменування перевізника-претендента, поштові, фінансові реквізити, код згідно з ЄДРПОУ,  

___________________________________________________________________________ 
ідентифікаційний номер перевізника, дані щодо юридичного та фактичного місця розташування,  

_____________________________________________________________________________ 
номер та дата прийняття рішення щодо видачі ліцензії на здійснення перевезень) 

відповідно до Закону України “Про автомобільний транспорт”, 
Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів автомобільним транспортом та 
оголошення ________________________________________________________________, 

(найменування організатора перевезень) 

у __________________________________________________________________________ 
(інформація про місце публікування оголошення) 

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

(назва маршруту, номери рейсів) 

за об’єктом конкурсу _______________________, ________________________________ 
(номер об’єкта в оголошенні)       (пріоритетність за об’єктами (у разі потреби) 

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

подані мною документи є достовірними; 

даю свою згоду на обробку моїх даних відповідно до Закону України “Про захист 
персональних даних”; 

на дату подачі цієї заяви автомобільного перевізника-претендента не визнано 
банкрутом, щодо нього не порушено справу про банкрутство, не проводиться процедура 
санації, підприємство не перебуває в стадії ліквідації; 

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

3. До заяви додаю: 

анкету про участь у конкурсі; 

відомості про автобуси, які будуть використовуватися на маршруті, разом з копіями 

сертифікатів відповідності та екологічності; 

відомості про додаткові умови обслуговування маршруту; 

копію податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь 

платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) за останній квартал; 

документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі. 

 

____________________________ ____________ _____________________ 
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(найменування посади керівника 

автомобільного перевізника-претендента, 

фізичної особи - підприємця або уповноваженої 

особи) 

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) 

____ _________ 20___ року 

 
 
 
 
 

Керуючий справами виконкому                            Валентина ДАНІЛЕНКО 
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 Додаток 2 

                                                                                       до Порядку рішення  

виконавчого комітету  

№   27 від  03. 02.2022 р. 

_________________________________ 
(найменування організатора перевезень) 

ВІДОМОСТІ 

про автобуси, які будуть використовуватися  

на автобусному маршруті 

Поряд-

ковий 

номер 

Марка і 

модель 

автобуса 

Державний 

реєстрацій-

ний номер 

Рік випуску/ 

дата першої 

реєстрації  

(за наявності 

такої відмітки 

у свідоцтві 

про 

реєстрацію) 

Пасажиро-

місткість 

(загальна 

пасажиро-

місткість/ 

кількість 

місць для 

сидіння 

пасажирів) 

Підтвер-

дження права 

використання 

автобуса 

(серія та 

номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

автобуса) 

Відповідність 

екологічним 

нормам 

транспортног

о засобу  

(за умови 

відповідності 

автобуса 

категорії 

Євро-3 і 

вище) 

Перелік 

елементів 

доступності 

автобуса  

для осіб з 

інвалідністю 

 та інших 

маломобільни

х груп 

населення 

(зазначається 

за умови 

подання таких 

автобусів на 

конкурс) 

_________________________________ 
(найменування посади керівника автомобільного 

перевізника-претендента, фізичної особи -  

підприємця або уповноваженої особи) 

____________ 
(підпис) 

________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

____ _________ 20___ року 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                Валентина ДАНІЛЕНКО 
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Додаток 3 

  до Порядку рішення  

виконавчого комітету  

№  27 від 03 . 02.2022 р. 

____________________________________ 
(найменування організатора перевезень) 

ВІДОМОСТІ 
про додаткові умови обслуговування маршруту 

________________________________________, повідомляю про ___________________: 
(найменування автомобільного перевізника-претендента) 

___________________________________________________________________________ 
(зазначається інформація про плановану вартість проїзду, наявність додаткових  

__________________________________________________________________________________________ 
засобів чи послуг, які автомобільний перевізник-претендент буде використовувати чи надавати 

__________________________________________________________________________________________ 
додатково під час надання послуг з перевезення пасажирів на маршруті,  

__________________________________________________________________________________________ 
право працювати на якому він претендує отримати) 

 

______________________________________________ 
(найменування посади керівника автомобільного 

перевізника-претендента, фізичної особи - 
підприємця або уповноваженої особи) 

____________ 
(підпис) 

____________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

____ _________ 20___ року 

 
 

 
 

 
 

 

Керуюча справами виконкому                                 Валентина ДАНІЛЕНКО 
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Додаток 4 

                                                                                          до Порядку рішення  

виконавчого комітету  

                                                                                          №  27 від 03. 02.2022 р. 

 
______________________________________ 

(найменування організатора перевезень) 

АНКЕТА 
до заяви про участь у конкурсі з перевезення пасажирів  

або продовження строку дії договору (дозволу) 

Поряд-
ковий 
номер 

Найменування показника 

1. Відомості про договір (дозвіл), про те, ким і на який період укладений (виданий) 
як переможцю попереднього конкурсу (за наявності) 

2. Відомості про документи, що підтверджують право власності чи користування 
земельними ділянками, а також право власності чи користування приміщеннями, 
де забезпечується проведення медичного огляду водіїв, їх стажування та 
інструктажі, а також огляд технічного стану автобусів та їх зберігання 

 

________________________________________________ 
(найменування посади керівника автомобільного 

перевізника-претендента, фізичної особи -  
підприємця або уповноваженої особи) 

____________ 
(підпис) 

____________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

____ _________ 20___ року 
 

 
 

 
 

 
 

Керуюча справами виконкому                                Валентина ДАНІЛЕНКО 
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HafleHicrr y nepeei:irHKa-rpercH.qeH ta y BJIacHocri, cnieelacnocr i
(a6o raxux, uro Bl{KopucroBylorbcrl Hr{l\'{H Ha rlpaBax rfiuaHcoeoro
:ri:lrlnry) asro6ycie, npuc"tocoBaHHX rJrs nepeBe:leHHq oci6 'l

iHearriAHicrro'ra inilux uauolro6i:rbHux l-pvr HaceJleHHs"

3arrBJreHux ll:rx -yuacri ua o6'exri KoHKypcy (6auu HapaxoBylorr,cfl y
pa:i upoee.qel{Hl KoHKypcy Ha uiNivicsxHX BHYTpiruu1006nacrux
Mapupyrax oxpeMo 3a KoxieH aeroSyc, nruli npoloHyerbc{ Ao

Br.rKopHcraHHr Ha o6'exri KoHKypcy, B NIelKax :aranrHoi xilsrocri,
BcraHoBJIeHoi oprani:atopox,I nepeBe3eHb, 3 ypaxyBanHrN{ xiJrsrocri
pe3epBHHX rpaHcnoprnux :aco6ie)

Harsniclb ltarepi a,r tsuo-r'exni'tHoi 6alu, na sxiii':a6esu e'rycrscx
rpoBeneHHa \'{e,xlltlHoro ornflny aogiie, ix craNyaaHHtl ra
iucrpvxlaxi" a raxox oI'JIq.[ rexuiqsoro craH.v anro6ycie ra ix
:6epirauur ,u-'pa:i po:r,tiu.1euug raxoi 6a':l'i Ha eiAcraHi He 6i,1sur qx

20 xi:ronrerpie ni;r N,ricurl cfopir.lynanHa peiicy) (6a:ru

HapaxoByrurbcn 3a iu( optrartiero Yrprpanc6e:lnexu eiiuoeinHO no
6aru riueugiiiHor-o peercrpy)

HarrsHiCrE,.[Opoxt]Ibo-TpaHcrtoprHux fipi{ro.It, CKoeriHx 3 BIIHH et);1i tl

uepeei:Hura-[pereHAeHra, ,v ,IKHx €] :ara6li, roBeAeHHx y

c,v.[oBoMy nopr{AKy, qxi cra,rl4cfi rpo'tsloM poKy Ao narrl
npoBejler{Hn KOHKypC"v
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(Haiir,tenyeanHl opfaHl3aTopa ilepeBe3eHb

3A.'tBA
rpo rrpoAoBlr(eHHfl crpoKy aii lorosopy (aosnoJry) 3 rrepeBe3eHHf

IIacaxupie Ha anro6ycuoMy MaplIIpyri raraJrbHoro KoprrcryBaHHfl

HaЙ MeHyBaHHЯ  aBTOM06iЛ ЬHo「 o ΠcpeBi3HИ Ka、 ΠOШTOBi,ф iHaHcoBi pcК Bi3И TИ .КOД :3riД H0 3 CД PΠ Oy.

l

(

iaeHru(lixauii.iHn ii HoMep auroMo6i,'tsnoro neperiruuxa, raui ulo.uo rcpilrr,rLrHoro 'ra (taxruuHoro

MICЦЯp03TaLuyBaHHЯ .HOMCp Ta ДaTa ΠpHЙ HЯ TTЯ piulcHHЯ Щ OД O BИДaЧ i ЛiЦeH3iT Ha 3Д iЙ CHeHHЯ  ΠCpeBe3eHb)

ΠpOIIIy ΠpOДOB)KИTИ CTpOK Дii ДO「OBOpy(Д 03BOЛy)

(narea N,rapup) rf it;a:uaueuuru Horvrepin pei.icie)

2, Iloaaroqr4 rlro 3aflBy, :aceig.ryro, tuo Ha lens iT nolaqi asroN,{o6i.r},rroro rrepeBi:Huxa ne
Bpr:lHaHo 6auxpyron, uo,(o Hboro He rropyureHo cnpaBy npo 6auxpyrcrBo, He npoBonurbcs
rlpoueAypa canatlii. ri,lnpuevcrBo He repe6y'eac e craaii rixeiaaqii. a raKox Aaro cBoro 3foAy I{a
)rKJIaneHHs llofoBopy a60 0rpunraHHrr no3Bony Ha Br.rKoHaHHq nepeBe3eHb.

3. /{o :annu;rloll&ro1

aHKery nJrrr rpolloBxeHr{fl clpoKy aii .qoroBopy (,ro:eoly);

eirovocri npo aero6ycn, xxi 6yayrr BH(opr4croByBarrlcn Ha uapurpyri;

e iAoN,ro cri npo Jlolarr{osi yl,lonu o6 c,ryroeSrBaHHs Mapxrpyry ;

eilourocri u]oAo iHnecrynaHHx xorurie Ha npu46aHHx 6i:nru HoBr,rx talalo
xorurf opra6e.rrbHHx aero6ycia.

(uaii ueHyeaHH, nocarH rcepi e H n rca aeroN,l o6i,r sHoro
nepenisuuna, Qi:nunoi ocoSu - nianpraeuua a6o

ynoBHoBaxeHoi oco6u)

(nirnuc) (npi:er.rure, iu'.a, no 6arsxoei)
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