




ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження Маньківської 

районної державної адміністрації 

16 липня 2015 року  № 144 

 

Умови 

конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій 

робочого органу з підготовки матеріалів для проведення конкурсу з 

перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального 

користування, які не виходять за межі території району 

 

І. Мета конкурсу 

1. Умови конкурсу з визначення підприємства (організації) для 

здійснення функцій робочого органу з підготовки матеріалів для проведення 

конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах 

загального користування, які не виходять за межі території району (далі умови 

конкурсу), розроблені відповідно до Закону України “Про автомобільний 

транспорт” та Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на 

автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 № 1081. 

2. Організатором проведення конкурсу з визначення підприємства 

(організації) для здійснення функцій робочого органу з підготовки матеріалів 

для проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних 

маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району, 

є районна державна адміністрація (далі – організатор). 

3. Метою проведення конкурсу є визначення на конкурсних засадах 

підприємства (організації), здатного забезпечувати належну якість підготовки 

матеріалів для проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських 

автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі 

території району (далі – конкурс з перевезення пасажирів), приймання 

документів на конкурс, перевірки достовірності одержаної від перевізника-

претендента інформації, їх аналізу та оцінки відповідності конкурсних 

пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовки паспортів 

автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин 

між організатором та автомобільним перевізником – переможцем конкурсу. 

 

ІІ. Вимоги до претендентів 

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

1) Досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських 

перевезень. 

2) Необхідне обладнання та необхідне програмне забезпечення для 

підготовки матеріалів та проведення засідання конкурсного комітету з визначення 

автомобільних перевізників. 

3) Відповідне приміщення для організації роботи (виконання функцій) 

робочого органу та проведення засідань районного конкурсного комітету. 
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4) Фахівців у галузі пасажирського автомобільного транспорту. 

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

1) надають послуги з перевезень; 

2) проводять діяльність на ринку транспортних послуг, пов’язану з 

наданням послуг з перевезень;  

3) представляють інтереси окремих автомобільних перевізників чи їх груп. 

 

ІІІ. Перелік документів, що подаються для участі в конкурсі 

1. Для підготовки та проведення конкурсу утворюється комітет з 

визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з 

підготовки матеріалів для проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 

приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за 

межі території району (далі – комітет), склад якого затверджується розпорядженням 

організатора.  

2. Для участі у конкурсі підприємство (організація) (далі – претендент) 

подає комітету такі документи: 

 1) заяву на участь у конкурсі з визначення підприємства (організації) для 

здійснення функцій робочого органу з підготовки матеріалів для проведення 

конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального 

користування, які не виходять за межі території району за формою, 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.  

3. Копії зазначених документів повинні бути завірені претендентом в 

установленому законодавством порядку. 

4. Претендент подає документи у конверті, на якому зазначається його 

назва, місцезнаходження з поміткою „Заява на участь у конкурсі“ до 17:00 

останнього робочого дня, який передує встановленому дню проведення 

конкурсу, за адресою: смт. Маньківка, вул. Леніна, 14, кабінет № 38. Телефон 

для довідок: 6-19-51. 

5. Документи подані на конкурс не в повному обсязі не реєструються і 

повертаються претенденту із відповідним обґрунтуванням. Претенденти мають 

можливість протягом двох днів виправити всі зауваження та недоліки, виявлені 

при подачі документів на участь у конкурсі та подати документи повторно.  

6. Документи, які надійшли для участі в конкурсі після встановленого 

строку, не розглядаються. 

 

ІV. Додаткові умови 

1. Організатор не пізніше, ніж за 30 днів до початку конкурсу, розміщує в 

засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу, в якому 

зазначаються: умови конкурсу; дата, час і місце проведення конкурсу; кінцевий 

строк прийняття документів для участі в конкурсі; найменування, режим 

роботи організатора та його поштова адреса, за якою надаються документи для 
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участі у конкурсі; місце та дата одержання бланка заяви для участі в конкурсі; 

телефон для довідок з питань проведення конкурсу. 
 

V. Визначення переможця конкурсу 

1. Засідання комітету відбувається за участі усіх претендентів, у 

присутності яких оголошуються подані на конкурс пропозиції.  

2. У випадку відсутності претендента чи його уповноваженого 

представника, комітет визначає переможця на підставі поданих претендентом 

на конкурс документів.  

3. Претендентам надається право обґрунтування та доповнення до 

запропонованих ними пропозицій. 

4. Переможцем конкурсу визнається претендент, який за оцінкою 

комітету найбільше відповідає умовам конкурсу. 

5. Рішення про результати конкурсу приймається комітетом на закритому 

засіданні в присутності не менш як половини його складу, у тому числі голови 

конкурсного комітету або його заступника, простою більшістю голосів. У разі 

рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комітету (або за його 

відсутності голос заступника голови комітету).  

6. Рішення комітету оголошується в приміщенні, де проводився конкурс, 

після запрошення до приміщення усіх претендентів та оформлюється 

протоколом, який підписується головою та секретарем комітету і подається на 

затвердження організатору.  

7. Організатор з переможцем конкурсу укладає договір на виконання 

функцій робочого органу терміном не більше ніж на три роки.  

8. У разі відсутності претендентів на здійснення функцій робочого органу 

організатор повинен забезпечити проведення конкурсу самостійно, однак 

протягом періоду не більш як два роки з моменту оголошення конкурсу з 

визначення робочого органу.  

 

VI. Оскарження результатів конкурсу 

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 

установленого строку, не розглядаються.  

 

 

Перший заступник голови 

державної адміністрації                 О. А. Юзвенко 

 

 

 

 
 



Додаток до Умов конкурсу  

(підпункт 1 пункт 2 розділ ІІІ) 

 

 

ЗАЯВА  

на участь у конкурсі з визначення підприємства (організації) для здійснення 

функцій робочого органу з підготовки матеріалів для проведення конкурсу з 

перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального 

користування, які не виходять за межі території району 

Претендент _____________________________________________________ 

                            (повна назва підприємства, установи, організації)  

Прошу допустити до участі у конкурсі з визначення підприємства 

(організації) для здійснення функцій робочого органу з підготовки матеріалів 

для проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних 

маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району, 

а саме: приймання документів на конкурс, перевірка достовірності отриманої 

від перевізника-претендента інформації та її аналіз, оцінка відповідності 

конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовка 

паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення 

відносин між організатором і автомобільним перевізником - переможцем 

конкурсу.  

Згоден взяти участь у конкурсі на умовах, запропонованих районною 

державною адміністрацією.  

 

М. П.  

«___» _________ 20__ р.               ___________  (підпис) (прізвище та ініціали)

  

Начальник відділу економічного розвитку  

і торгівлі районної державної адміністрації    Т. Д. Гетьман 



Аналіз регуляторного впливу  

до проекту розпорядження районної державної адміністрації  

«Про визначення підприємства (організації) для здійснення функцій 

робочого органу з підготовки матеріалів для проведення конкурсу з 

перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального 

користування» 

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати 

шляхом державного регулювання 

Відповідно до Закону України „Про автомобільний транспорт“, 

постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081 „Про 

затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезень пасажирів на 

автобусному маршруті загального користування“ (далі – Порядок) 

Маньківською районною державною адміністрацією розроблено проект 

розпорядження районної державної адміністрації «Про визначення 

підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з 

підготовки матеріалів для проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 

приміських автобусних маршрутах загального користування», у якому 

пропонується затвердити умови цього конкурсу. 

Згідно зі статтею 44 Закону України „Про автомобільний транспорт“ 

визначення робочого органу здійснюється виключно на конкурсних засадах. 

Порядком передбачено, що умови конкурсу з визначення підприємства 

(організації), що здійснює функції робочого органу при проведенні конкурсу 

з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального 

користування, які не виходять за межі території району (далі – конкурс з 

перевезення пасажирів), має затверджувати організатор перевезень (районна 

державна адміністрація). 

Враховуючи, що відповідно до Закону України „Про автомобільний 

транспорт“ на робочий орган покладаються функції з підготовки: матеріалів 

для проведення засідань конкурсного комітету з організації та проведення 

конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах 

загального користування, які не виходять за межі території району, проектів 

договорів з переможцями конкурсу з перевезення пасажирів, паспортів 

автобусних маршрутів; аналізу одержаних від перевізників-претендентів 

конкурсних пропозицій та їх оцінки, з огляду на те, що така робота потребує 

фахівців, керуючись пунктом 14 Порядку, залучаючи робочий орган, 

організатор забезпечує належний рівень підготовки та проведення конкурсу з 

перевезення пасажирів. 

2. Цілі (мета) державного регулювання 

Метою державного регулювання є забезпечення якісної підготовки та 

проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних 

маршрутах загального користування; зменшення передумов для корупційних 



дій; зменшення обсягів роботи органів державної виконавчої влади в частині 

опрацювання скарг від населення на роботу автотранспорту. 

З цією метою пропонується затвердити умови конкурсу з визначення 

підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу (далі – 

Умови конкурсу) при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на 

приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять 

за межі території району. 

Основним завданням проекту документа є вдосконалення системи 

державного регулювання підготовки проведення конкурсу з визначення 

перевізників, підвищення якості пасажирських автоперевезень та безпеки 

дорожнього руху. 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення 

встановлених цілей 

Альтернативним способом є відмова від затвердження Умов конкурсу. 

У цьому випадку, організатор перевезень повинен самостійно 

забезпечити: підготовку матеріалів для засідань конкурсного комітету, 

організацію та проведення конкурсу з перевезення пасажирів, здійснення 

аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозицій перевізників-

претендентів умовам конкурсу за бальною системою оцінки. Даний спосіб є 

не ефективним та не законним.  

Такий підхід, на нашу думку, буде заглиблювати існуючу проблему, 

крім того матиме місце порушення вимог чинного законодавства. 

Обраний спосіб є єдиним оптимальним способом досягнення 

визначених цілей, крім того він має наступні переваги: не порушується 

встановлений чинним законодавством порядок набуття права проведення 

конкурсу з перевезення пасажирів; встановлюються прозорі умови для 

визначення робочого органу; дає змогу укласти договір та залучити до 

процесу підготовки та організації проведення конкурсу з перевезення 

пасажирів фахівців робочого органу, що максимально підвищить якість 

підготовки та проведення конкурсу. 

4. Механізми та заходи, що пропонується для розв’язання 

проблеми 

З метою реалізації визначених цілей пропонується затвердити Умови 

конкурсу, які розроблені з врахуванням діючого законодавства, в яких чітко 

визначено критерії та вимоги до претендентів та умови їх участі в конкурсі з 

визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу. 

Визначення робочого органу на конкурсних засадах є підґрунтям для 

досягнення цілей, передбачених даним регулюванням. 

 

 



5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття 

регуляторного акту.  

Визначені цілі, а саме: якісна підготовка та проведення конкурсу з 

перевезення пасажирів; зменшення передумов для корупційних дій; 

зменшення обсягів роботи органів державної виконавчої влади в частині 

опрацювання скарг від населення на роботу автотранспорту, досягатимуться 

за рахунок встановлення прозорих та передбачуваних Умов конкурсу. 

Передбачається високий рівень виконання вимог регуляторного акту з 

боку відповідних підрозділів та посадових осіб райдержадміністрації, 

контролюючих органів на автотранспорті, громадських організацій при 

організації проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що 

здійснює функції робочого органу, при проведенні конкурсу з перевезення 

пасажирів. У зв’язку з тим, що майже усі передбачені регуляторним актом 

процедури базуються на вимогах чинного законодавства у сфері 

пасажирських перевезень автомобільним транспортом, виконання вимог 

регуляторного акту забезпечуватиметься виконанням відповідних 

нормативних актів. 

До зовнішніх факторів, що можуть вплинути на дію регуляторного 

акта, можна віднести зміну законодавства про автомобільний транспорт. 

Внесення змін до законодавства про автомобільний транспорт може привести 

до необхідності зміни або відміни Умов конкурсу. Негативного впливу цього 

фактору на дію регуляторного акту не очікується. 

Характеристика механізму повної або часткової компенсації можливої 

шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта не розроблялась, 

оскільки настання будь-яких негативних наслідків за результатами введення 

в дію положень акта не прогнозується. 

Застосування суб’єктами господарювання регуляторного акта в 

практичній діяльності створить рівні умови для отримання суб’єктами 

господарювання права на участь у конкурсі з визначення підприємства 

(організації), що здійснює функції робочого органу при проведенні конкурсу 

з перевезення пасажирів, стимулюватиме розвиток конкуренції, створить 

прозорий механізм діяльності органів виконавчої влади. 

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз 

вигод та витрат  

Запропонований акт стосується інтересів держави, суб’єктів 

господарювання, населення.  

Очікувані результати впровадження регуляторного акта полягатимуть у 

наступному. 

 

 

 

 

 



ТАБЛИЦЯ 

очікуваних вигод та витрат 

Сфера 

інтересів 
Вигоди Витрати 

Місцева 

влада 

Забезпечення прозорості умов та порядку 

набуття права на проведення конкурсу з 

визначення підприємства (організації), що 

здійснює функції робочого органу, спрощення 

роботи органів виконавчої влади при організації 

перевезень. 

Реалізація  

не потребує 

додаткових 

матеріальних 

або інших 

витрат 

Підприємства 

(організації) 

Суб’єкти господарювання матимуть можливість 

набувати право на участь в конкурсі з 

визначення підприємства (організації), що 

здійснює функції робочого органу при 

проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на 

приміських автобусних маршрутах загального 

користування, які не виходять за межі території 

району, на конкурентних засадах на чітко 

визначених умовах. 

Реалізація  

не потребує 

додаткових 

матеріальних 

або інших 

витрат 

Населення 

Забезпечення стабільних, безпечних та якісних 

послуг з перевезення пасажирів автомобільним 

транспортом та реалізації основних напрямів 

розвитку галузі автомобільного транспорту в 

області. 

Реалізація  

не потребує 

додаткових 

матеріальних 

або інших 

витрат 

7. Строк дії регуляторного акта 

Строк дії запропонованого регуляторного акта не обмежений 

конкретним терміном – постійний. Водночас він може бути змінений на 

підставі аналізу ефективності його дії або у зв’язку із змінами у 

законодавстві. 

Перегляд положень регуляторного акту, його скасування, відміна чи 

внесення до нього змін здійснюватиметься відповідності з вимогами Закону 

України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності“. 

8. Показники результативності регуляторного акта 

Інформування зацікавлених суб’єктів господарювання про розпорядження 

райдержадміністрації буде здійснено шляхом його опублікування в районній 

газеті «Маньківські новини» та розміщено на офіційному веб-сайті 



райдержадміністрації веб-сторінка «Маньківська районна державна 

адміністрація» у розділі «Регуляторна діяльність» (http: mankrda.gov.ua). 

Пропонується використати наступні показники результативності: 

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, 

пов’язаними з виконанням вимог акта; 

кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта; 

рівень поінформованості юридичних осіб з основних положень акта; 

кількість укладених та розірваних договорів з автоперевізниками; 

Надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових 

фондів, пов’язаних з дією акта, не передбачається. 

9. Відстеження результативності регуляторного акта  

Цільовою групою з відстеження результативності регуляторного акта є 

суб’єкти господарювання, діяльність яких пов’язана з організацією 

пасажирських перевезень та населення. 

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитися 

відділом економічного розвитку і торгівлі Маньківської районної державної 

адміністрації шляхом збору та аналізу інформації зацікавлених підприємств 

(організацій), зауважень та пропозицій від органів місцевого самоврядування, 

а також статистичної інформації. 

Базове відстеження результативності даного регуляторного акту буде 

проведено до дня набрання ним чинності . 

З метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей 

повторне та періодичне відстеження результативності регуляторного акту 

буде здійснено у строки, визначені статтею 10 Законом України „Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності“. 

 

 

 

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі  

районної державної адміністрації      Т.Д.Гетьман  


