від 13 серпня 2013 року

№ 223-р
смт Голованівськ

Про організацію перевезення пасажирів
автобусами та проведення конкурсу
на внутрішньорайонному автобусному
маршруті загального користування
Відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», постанов
Кабінету Міністрів України від 2б вересня 2007 року № 1184 «Про внесення
змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту», від
03 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу
з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування»
(далі – Порядок проведення конкурсу) із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 року № 525:
1. Управлінню економічного розвитку, торгівлі, промисловості та
інфраструктури райдержадміністрації (далі – управління):
забезпечувати формування внутрішньорайонної автобусної маршрутної
мережі загального користування;
забезпечувати затвердження паспортів внутрішньорайонних автобусних
маршрутів загального користування;
організовувати підготовку проведення конкурсів на перевезення
пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального
користування: визначати перелік маршрутів, які є об’єктами конкурсів та
основні характеристики кожного об’єкта конкурсу;
розробляти для затвердження головою районної державної адміністрації
обов’язкові умови конкурсу (умови перевезення пасажирів, які повинні
виконувати автомобільні перевізники, визначені на відповідному об’єкті
конкурсу): структуру парку автобусів, що працюватимуть на маршруті
загального користування за пасажиромісткістю, класом, технічними та
екологічними показниками. Крім обов’язкових можуть затверджуватись
додаткові умови конкурсу: наявність у перевізника GPS-системи, встановленої
на транспортних засобах, які пропонуються для роботи на автобусному
маршруті та інформаційного табло, встановленого у салоні автобуса тощо;
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визначати режим руху на приміських маршрутах («звичайний»,
«експресний», «маршрутне таксі») і публікувати оголошення про конкурс у
засобах масової інформації за формою, що додається, відповідно до Закону
України «Про автомобільний транспорт» та Порядку проведення конкурсу;
розробляти та подавати на погодження замовнику кошторис витрат на
підготовку та проведення конкурсів;
надавати перевізнику-претенденту інформацію щодо оформлення його
документів для участі у конкурсі;
інформувати перевізників-претендентів про будь-які зміни умов
конкурсу;
приймати документи від перевізників-претендентів для участі у даному
конкурсі та реєструвати їх в журналі обліку;
забезпечувати
перевірку
достовірності
інформації,
поданої
перевізниками-претендентами для участі у конкурсі, із залученням управління
Укртрансінспекції в області та управління Державтоінспекції в області, а також
для підготовки даних щодо кількості порушень ліцензійних умов, вимог
безпеки дорожнього руху та дорожньо-транспортних пригод з вини водіїв
перевізника-претендента;
забезпечити здійснення аналізу та оцінки наданої інформації відповідно
до конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу;
створювати умови під час приймання документів для одержання
перевізниками-претендентами детальної інформації про характеристику об'єкта
конкурсу;
готувати розпорядження голови районної державної адміністрації щодо
введення в дію рішення конкурсного комітету щодо визначення переможця
конкурсу;
надавати витяги з протоколу засідання конкурсного комітету на підставі
письмової заяви перевізника-претендента;
розглядати скарги перевізників-претендентів за результатами конкурсу;
зберігати аудіоматеріали засідань конкурсного комітету протягом усього
строку дії договору, укладеного за результатами конкурсу;
укладати договір із автомобільним перевізником-переможцем конкурсу
на перевезення пасажирів на внутрішньорайонному автобусному маршруті
загального користування на термін – від трьох до п’яти років, а у разі
відсутності у нього автобусів, що відповідають умовам конкурсу, – на один рік;
готувати необхідні матеріали для надання дозволу на перевезення
пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які
не виходять за межі території району (внутрішньорайонні маршрути);
забезпечувати контроль виконання умов вказаних договорів та дозволів;
звертатися до інших органів виконавчої влади з дорученнями та
пропозиціями щодо здійснення контролю за виконанням умов договору згідно з
їх компетенцією та отримувати інформацію від них;
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достроково розривати договір з автомобільним перевізником у разі
порушення ним умов договору і призначати для роботи на
внутрішньорайонному автобусному маршруті (групі таких маршрутів)
автомобільного перевізника, який за результатами конкурсу зайняв наступне
місце;
у разі припинення автомобільним перевізником перевезення пасажирів на
внутрішньорайонному автобусному маршруті загального користування
призначати перевізника, який за результатами конкурсу зайняв наступне місце;
організовувати погоджування паспортів маршрутів регулярних
спеціальних перевезень та вести журнал їх обліку;
утворити комісію, що здійснює розгляд порушень, допущених під час
регулярних спеціальних перевезень та приймати рішення про можливість
подальшого застосування чи припинення дії паспорта, про що до відомостей
про виявлені порушення умов перевезень пасажирів у паспорті маршруту
вноситься відповідна інформація.
2. На виконання вимог Порядку проведення конкурсу з перевезення
пасажирів на автомобільному транспорті загального користування,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року
№ 1081, із змінами, управлінню економічного розвитку, торгівлі,
промисловості та інфраструктури райдержадміністрації надавати запит
управлінню Укртрансінспекції в області та управлінню ДАІ управління МВС
України в області (далі – Державтоінспекція) про:
достовірність інформації, поданої перевізниками-претендентами для
участі у конкурсі;
відповідність автомобільного перевізника вимогам статті 34 Закону
України «Про автомобільний транспорт»;
наявність протягом одного року до оголошення конкурсу порушень
ліцензійних умов, які впливають на безпеку перевезень, або невиконання
припису про усунення порушень ліцензійних умов (інформація
Укртрансінспекції);
наявність протягом одного року до дати оголошення конкурсу дорожньотранспортних пригод, що сталися з вини водія-перевізника (інформація
Державтоінспекції);
наявність протягом одного року до дати оголошення конкурсу порушень,
передбачених частиною першою та другою статті 130 Кодексу України про
адміністративні правопорушення (інформація – Державтоінспекції);
наявності і суми несплачених штрафних санкцій у перевізниківпретендентів, накладені Укртрансінспекцією або Державтоінспекцією,
неоскаржених у судовому порядку (що були накладені не пізніше ніж за 20 днів
до дати проведення конкурсу);
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автобуси, які пропонують використовувати на маршрутах перевізникипретенденти, переобладнані з вантажних автомобілів, які не мають документів
щодо відповідності конструкції вимогам безпеки і не зареєстровані як автобуси;
кількість зареєстрованих автобусів у перевізника-претендента, власних
та, які експлуатуються за тимчасовим реєстраційним талоном.
3. Управлінню економічного розвитку, торгівлі, промисловості та
інфраструктури
райдержадміністрації
про
стан
виконання
даного
розпорядження у місячний термін після проведення конкурсу інформувати
першого заступника голови районної державної адміністрації.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Данилюка Г.С.

Голова районної
державної адміністрації

О.ЯРОВИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
13 серпня 2013 № 223-р
ПЕРЕЛІК
об’єктів конкурсу «_____» ___________ 20__ року
№
з/п

Назва маршруту

1

2

Номери Протяжність
Періодичність
Час відправлення з
рейсів
маршруту
початкового пункту та
здійснення
перевезень
час прибуття до
кінцевих пунктів, або
кількість оборотних
рейсів
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4

5

6
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_________________________

Клас
Режим руху,
або порядок автобусів
здійснення
перевезень
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Мінімальна
кількість
автобусів
для
виконання
рейсів (без
врахування
резерву)
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Місць
для
сидіння
(від...)
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