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ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження Черкаської  

районної державної 

адміністрації  

від _________ № ______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умови 

конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій 

робочого органу при проведенні конкурсу з визначення пасажирських 

перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування,  

які не виходять за межі території Черкаського району 

 

I. Загальна частина 

 

1. Умови конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення 

функцій робочого органу при проведенні конкурсу з визначення пасажирських 

перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування,               

що не виходять за межі території Черкаського району (далі – Умови), розроблено 

відповідно до вимог Закону України “Про автомобільний транспорт” (зі змінами) 

та Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному 

маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 (зі змінами) (далі – Порядок). 

 

2. Ці Умови застосовуються для організації роботи конкурсного комітету       

з визначення робочого органу щодо проведення конкурсу з перевезення пасажирів 

на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять  

за межі території Черкаського району (далі – Комітет). 

 

3. Організатором проведення конкурсу з визначення підприємства 

(організації) для здійснення функції робочого органу щодо проведення конкурсу   

з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального 

користування, які не виходять за межі території Черкаського району, є Черкаська 

районна державна адміністрація Черкаської області (далі – Організатор). 
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4. Метою проведення конкурсу є визначення на конкурсних засадах 

підприємства (організації), здатного забезпечувати належну якість організації        

і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету районної 

державної адміністрації з організації та проведення конкурсу з перевезення 

пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування,                 

які   не виходять за межі території Черкаського району (далі – Конкурс). 

 

II. Вимоги до претендентів 

 

1. У Конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), які мають: 

 

1) фахівців та досвід роботи не менше трьох років з питань організації 

пасажирських перевезень та відповідають цим Умовам (далі – Претенденти); 

 

2) матеріальні ресурси та технології, необхідні для виконання функцій            

з підготовки матеріалів щодо умов конкурсу, паспортів автобусних маршрутів, 

аналізу одержаних пропозицій та їх оцінки, договорів з переможцями Конкурсу   

та інших матеріалів; 

 

3) відповідне приміщення для організації роботи (виконання функцій) 

робочого органу. 

 

2. Не допускаються до участі у Конкурсі підприємства (організації), які:  

 

1) надають послуги з перевезень; 

 

2) провадять діяльність на ринку транспортних послуг, пов’язану                      

із наданням послуг з перевезень; 

 

3) представляють інтереси окремих автомобільних перевізників чи їх груп; 

 

4) визнані банкрутами або щодо яких порушено справу про банкрутство                 

чи ліквідацію як суб’єкта господарської діяльності; 

 

5) подали до участі у Конкурсі документацію, оформлену неналежним 

чином, або таку, що містить неправдиву інформацію. 

 

III. Порядок підготовки до проведення конкурсу 

 

1. Для підготовки та проведення Конкурсу утворюється Комітет, склад якого 

затверджується Організатором. 
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2. Не пізніше, ніж за 30 днів до початку Конкурсу, Організатор розміщує        

у засобах масової інформації оголошення про проведення Конкурсу, в якому 

визначаються: 

 

1) Умови Конкурсу; 

 

2) строк подачі та адреса, за якою подаються документи для участі  

у Конкурсі, телефон для довідок; 

 

3) місце, дата та час початку проведення засідання Комітету; 

 

3. Для участі у Конкурсі Претенденти подають секретарю Комітету                   

у визначений в оголошенні термін, такі документи: 

 

1) заяву на участь у Конкурсі з визначення підприємства (організації)                   

для здійснення функцій робочого органу згідно з додатком, що додається; 

 

2) копії документів, що підтверджують досвід роботи Претендента не менше 

трьох років з питань організації пасажирських перевезень;  

 

3) копії документів, що підтверджують наявність у Претендента фахівців                   

у галузі пасажирського автомобільного транспорту; 

 

4) довідку про наявне матеріально-технічне забезпечення. 

 

4. Копії зазначених документів, що подаються Претендентом, повинні бути 

завірені підприємством (організацією) в установленому законодавством порядку. 

 

5. Подані на участь у Конкурсі документи реєструються секретарем Комітету 

в журналі обліку. 

 

6. Документи подані на Конкурс не в повному обсязі не реєструються             

і повертаються Претенденту із відповідним письмовим обґрунтуванням. 

Претенденти мають можливість протягом двох робочих днів виправити                        

всі зауваження та недоліки, виявлені при подачі документів на участь у Конкурсі                 

та подати документи повторно. 

 

7. Документи, які надійшли для участі у Конкурсі після встановленого 

строку, не розглядаються.  
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IV. Умови проведення конкурсу 

 

1. Комітет у визначений час запрошує Претендентів та проводить Конкурс. 

Документи кожного Претендента розглядаються окремо. 

 

2. Засідання Комітету відбувається за участі усіх Претендентів, у присутності 

яких оголошуються подані на Конкурс пропозиції. 

 

3. У випадку відсутності Претендента чи його уповноваженого представника, 

Комітет визначає переможця на підставі поданих Претендентами на Конкурс 

документів. 

 

3. Претендентам надається право обґрунтування та доповнення 

запропонованих ними пропозицій. 

 

4. Основні критерії при відборі переможця: 

 

1) найбільший досвід роботи з питань організації пасажирських 

перевезень (не менше трьох років); 

 

2) кількість фахівців з питань організації пасажирських перевезень; 

 

3)  наявні матеріальні ресурси та технології щодо перевезення пасажирів               

на приміських автобусних маршрутах загального користування,                        

які не виходять за межі Черкаського району Черкаської області.  

 

Переможцем Конкурсу визнається підприємство (організація),  

яке за оцінкою Комітету найбільше відповідає Умовам Конкурсу.  

 

5. Рішення Комітету приймаються на засіданні у присутності не менш                    

як половини його складу, у тому числі голови Комітету або його заступника, 

відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разів рівного розподілу 

голосів вирішальним є голос головуючого. 

 

6. Рішення Комітету оформлюється протоколом, який підписується 

головуючим, секретарем Комітету та присутніми членами Комітету і подається 

Організатору. 

 

7. Організатор з переможцем Конкурсу укладає договір на виконання 

функцій робочого органу терміном не більше ніж на три роки. 
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8. У разі відсутності Претендентів на здійснення функцій робочого органу, 

Організатор повинен забезпечити проведення конкурсу щодо перевезення 

пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування,  

які не виходять за межі території Черкаського району Черкаської області, 

самостійно, однак протягом періоду не більш, як два роки з моменту оголошення 

Конкурсу з визначення робочого органу. 

 

V. Розгляд спорів 

 

1. Скарги, що виникають за результатами Конкурсу, можуть подаватися 

протягом 10 днів з дати його проведення та розглядатися Організатором протягом 

30 днів з дня надходження скарги від Претендента. 

 

       2. Неврегульовані Організатором спори розв’язуються в установленому 

чинним законодавством порядку. Скарги, що надійшли з порушенням 

встановленого строку, не розглядаються 

 

 

Керівник апарату 

райдержадміністрації  Аліна ПЛАХОТНА 
 


