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Про затвердження Умов проведення конкурсу 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 території Охтирського 
району 

Відповідно до статей 6, 13, 20 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», ураховуючи рішення Державної служби 
України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 
21 травня 2014 року №399-т про погодження проекту регуляторного акта: 

1. Затвердити Умови проведення конкурсу 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 території Охтирського району 
(додається). 
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2. Юридичному сектору апарату Охтирської районної державної 
адміністрації забезпечити в установленому чинним законодавством порядку 
подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Охтирського 
міськрайонного управління юстиції та забезпечити його опублікування. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 
заступника голови Охтирської районної державної адміністрації Бублика Р.Ю. 

4. Це розпорядження набирає чинності з дня, наступного за днем його 
опублікування в друкованому засобі масової інформації. 

Голова Охтирської районної 
державної адміністрації С.А. Гавриленко 
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Умови 
проведення конкурсу 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 території Охтирського району 

1. Проведення конкурсу 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 території Охтирського району (далі - Конкурс), організовує 
замовник перевезень - Охтирська районна державна адміністрація (далі -
Організатор). 

2. Метою проведення Конкурсу є вибір на конкурсних засадах 
підприємства (організації), що спроможне забезпечувати належну підготовку 
матеріалів при проведенні Конкурсу, перевірку достовірності одержаної від 
перевізника-претендента інформації, підготовку паспортів автобусних 
маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між 
організатором та автомобільним перевізником - переможцем Конкурсу. 

3. Об'єктом Конкурсу є виконання функцій робочого органу. 
4. Для підготовки та проведення конкурсу утворюється конкурсний 

комітет з визначення робочого органу, склад якого затверджується 
розпорядженням голови Охтирської районної державної адміністрації. 

5. До складу конкурсного комітету входять представники Охтирської 
районної державної адміністрації, Відділення Державної автомобільної інспекції 
Охтирського міського відділу Управління Міністерства Внутрішніх Справ 
України в Сумській області, управління Укртрансінспекції у Сумській області, 
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депутат районної ради (за згодою), громадськість (представники громадських 
організацій). 

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

7. Конкурсний комітет публікує в засобах масової інформації, не пізніше 
ніж за ЗО днів до початку Конкурсу, оголошення, що містить інформацію про: 

найменування Організатора; 
найменування об'єкта Конкурсу; 
умови проведення Конкурсу; 
строк прийняття документів та адресу, за якою приймаються документи на 

Конкурс; 
найменування організації, режим її роботи, до якої подаються документи; 
місце, дату і час проведення Конкурсу; 
телефон для довідок з питань проведення Конкурсу. 
8. У Конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), що 

відповідають вимогам, встановленим статтею 44 Закону України «Про 
автомобільний транспорт», а також цим Умовам. 

9. Для участі у Конкурсі претендент подає Організатору документи: 
- заяву на участь у конкурсі згідно із встановленою формою (додаток); 
- реквізити претендента: юридична та поштова адреса, код ЄДРПОУ, 

розрахунковий рахунок, телефон, факс, електронна адреса (е-таіі:); 
- документ, який підтверджує досвід роботи підприємства та фахівців у 

сфері організації пасажирських автоперевезень не менше трьох років; 
- довідку про наявність матеріально-технічного забезпечення. 
10. Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в 

повному обсязі, не розглядаються і повертаються претендентам. 
Всі зауваження та недоліки при подачі документів на участь в конкурсі 

підприємства ( організації) мають можливість виправити протягом двох днів та 
подати документи повторно. 

11. До участі в Конкурсі не допускаються підприємства (організації), які 
надають послуги з перевезень, провадять діяльність на ринку транспортних 
послуг, пов'язану з наданням послуг з перевезень, представляють інтереси 
окремих автомобільних перевізників. 

12. Переможцем Конкурсу визначається підприємство (організація), яке за 
результатами розгляду поданих документів відповідає умовам Конкурсу та 
спроможне найбільш якісно забезпечувати функції робочого органу. 

13. Рішення про результати Конкурсу приймаються конкурсним комітетом 
на закритому засіданні в присутності не менше 2/3 його складу відкритим 
голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів 
вирішальним є голос головуючого на засіданні конкурсного комітету. 

14. Переможець Конкурсу оголошується на відкритому засіданні 
конкурсного комітету із запрошенням на нього всіх претендентів. 

15. Якщо в Конкурсі взяв участь тільки один претендент, переможцем 
Конкурсу може бути визначений цей претендент. 



з 

16. Рішення конкурсного комітету щодо визначення переможцем 
Конкурсу оформляється протоколом, що підписується його головою та 
секретарем, його копії, належним чином оформлені, надсилаються в триденний 
строк Організатору, переможцю Конкурсу та іншим учасникам Конкурсу (на 
письмовий запит). 

17. У строк не пізніше ніж 10 робочих днів з дня визначення переможця 
Організатор укладає з переможцем Конкурсу договір про виконання функцій 
робочого органу. 

18. Переможець Конкурсу укладає із Організатором договір з підготовки 
функцій робочого органу щодо підготовки матеріалів при проведенні Конкурсу 
по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах, що не 
виходять за межі території Охтирського району терміном на три роки. 

19. У разі відсутності претендентів на здійснення функцій робочого 
органу Організатор самостійно забезпечує проведення Конкурсу по 
перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах, що не виходять 
за межі території Охтирського району протягом періоду не більше як два роки з 
моменту оголошення Конкурсу на визначення робочого органу. 

20. Скарги за результатами Конкурсу можуть подаватися протягом 10 днів 
з дати його проведення та розглядатися організатором протягом ЗО днів з дня 
надходження скарги від претендента. 

Керівник апарату Охтирської 
районної державної адміністрації --

Тимчасово виконуючий обов'язки начальника 
відділу економічного розвитку і торгівлі 
Охтирської районної державної адміністрації 



Додаток 
до Умов 
(пункт 9) 

Заява 
на участь у конкурсі 

Претендент 
(повна назва підприємства (організації) 

Об'єкт конкурсу - виконання функцій робочого органу. 
1. Основні умови: 

наявність фахівців 

наявність досвіду роботи з організації пасажирських перевезень 

наявність приміщення та матеріально -технічного забезпечення 

інші умови 

2. На умовах, запропонованих Організатором, згоден взяти участь у 
конкурсі 

3. Реквізити претендента: адреса 

ідентифікаційний код 
телефон, факс 
4. До заяви додаються такі документи: 
1) 
2) 
3 ) 
4 ) 
5) : 
6 ) 

М.П. 

(дата) (підпис) (ініціали та прізвище) 


