УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
15 березня 2019 року

м. Корюківка

№ 86

Про організацію проведення конкурсу
з перевезення пасажирів на
приміських автобусних маршрутах
загального користування, що
проходять у межах Корюківської
міської територіальної громади
З метою забезпечення прозорості проведення конкурсів на перевезення

пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування,
що проходять у межах Корюківської міської територіальної громади,
обмеження монополізму на ринку пасажирських перевезень та забезпечення
необхідного рівня та якості пасажирських перевезень та безпеки дорожнього
руху, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 №
1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення
пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (зі змінами),
«Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту»,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 № 176
(зі змінами), керуючись
ст.ст. 7, 44, 45, 46 Закону України «Про
автомобільний транспорт», ст. 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив :
1. Взяти до відома, що відповідно до Порядку проведення конкурсу з
перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 №
1081, виконавчий комітет Корюківської міської ради є організатором
перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування,
що проходять у межах Корюківської міської територіальної громади.
2. Затвердити:

2.1. Умови проведення конкурсу на перевезення пасажирів на
приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять у
межах Корюківської міської територіальної громади (додаток 1).
2.2. Склад конкурсного комітету (додаток 2).
2.3. Зразок заяви на участь у конкурсі (додаток 3).
3. Встановити, що участь у конкурсі з перевезення пасажирів на
приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять у
межах Корюківської міської територіальної громади, є безкоштовною.
4. Конкурсному комітету забезпечити організацію проведення конкурсу
в частині підготовки рішень щодо проведення конкурсу на перевезення
пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування,
що проходять у межах Корюківської міської територіальної громади,
підготовку проведення конкурсу, оформлення договорів на перевезення
пасажирів
переможцями конкурсу та видачу дозволів, контроль за
виконанням умов договорів, затвердження розкладів руху автобусів,
паспортів маршрутів, відкриття /закриття/ автобусних маршрутів, внесення
змін в розклади та маршрути руху автобусів, продовження /скорочення/
маршрутів, а також інших робіт, пов’язаних з організацією пасажирських
перевезень.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
заступника міського голови Савченка О.М..
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Корюківської міської ради
від 15 березня 2018 року № 86
Умови проведення конкурсу на перевезення пасажирів на приміських
автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах
Корюківської міської територіальної громади
1. Умови проведення конкурсу на перевезення пасажирів на приміських
автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах
Корюківської об’єднаної територіальної громади (надалі - умови) розроблені
відповідно до вимог Закону України “Про автомобільний транспорт” i
постанови Кабінету Міністрів України від 03.02.2008 № 1081 «Про
затвердження Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на
автобусному маршруті загального користування» (зі змінами).
2. Метою проведення конкурсу на перевезення пасажирiв на приміських
автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах
Корюківської об’єднаної територіальної громади (надалi - конкурс), є
розвиток конкуренцiї, обмеження монополiзму на ринку пасажирських
транспортних послуг та вибiр на конкурсних засадах юридичних або
фiзичних осiб, якi спроможнi забезпечувати належну якiсть перевезень
пасажирiв на міських автобусних маршрутах загального користування, що
проходять у межах Корюківської об’єднаної територіальної громади.
3. У конкурсi можуть брати участь автомобільні перевізники, які мають
лiцензiю на той вид послуг, що виносять на конкурс, на законних підставах
використовують у достатній кількості сертифіковані автобуси вiдповiдного
класу, відповідають вимогам ст. 34 Закону України “Про автомобільний
транспорт”.
4. До участі в конкурсi не допускаються автомобільні перевізники, якi:
- визнані банкрутами або щодо яких порушено провадження у справі про
банкрутство (за винятком тих, стосовно яких проводиться процедура санації),
або які перебувають у стадії ліквідації;
- подали для участі у конкурсi неналежним чином оформлені документи чи
не в повному обсязі, а також такі, що містять недостовірну інформацію;
- не вiдповiдають вимогам ст. 34 Закону України “Про автомобiльний
транспорт”;
- не мають достатньої кількості транспортних засобів для використання
перевезень, затвердженої обов’язковими умовами конкурсу, та перевезень,
які повинні виконуватися відповідно до чинних договорів (дозволів).
Достатня кількість транспортних засобів визначається як кількість автобусів,

необхідних для виконання перевезень, та кількість резервних транспортних
засобів, яка становить 10 відсотків для приміського сполучення;
- передбачають використовувати на маршрутах автобуси, переобладнанні з
вантажних транспортних засобів;
- мають несплачені штрафні санкції, накладені Укртрансбезпекою, або водії
яких мають несплачені штрафи, накладені відповідно до ст. 130 Кодексу
України про адміністративні правопорушення, неоскаржені у судовому
порядку (що були накладені не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення
конкурсу);
- подали конкурсну пропозицію, що не відповідає обов’язковим та
додатковим умовам конкурсу, крім випадків, передбачених ч. 3 ст. 44 Закону
України «Про автомобільний транспорт»;
- подали до участі в конкурсі більшу кількість автобусів, ніж це передбачено
умовами конкурсу.
5. Для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення
засідань конкурсного комітету на конкурсних умовах за договором може
бути залучено підприємство (організацію), що має фахівців та досвід роботи
не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень. Конкурс
проводиться із залученням представників відповідних органів виконавчої
влади, а також представників громадських організацій. Залучене для
проведення засідань конкурсного комітету підприємство (організація) готує
матеріали щодо умов конкурсу, паспортів автобусних маршрутів, аналізу
одержаних пропозицій та їх оцінки, договорів з переможцями конкурсу та
інші матеріали.
6. Конкурс є відкритим для всiх претендентiв. Рiшення щодо проведення
конкурсу приймає організатор.
7. Цi умови є обов’язковими для конкурсного комiтету та його учасникiв.
8. 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:
на приміському маршруті загального користування - 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, режим її 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 веб-сайту) з
питань проведення конкурсу.
9. Об’єктом конкурсу є група оборотних рейсiв на примiському
автобусному маршрутi загального користування, що виконуються одним
транспортним засобом.
10. 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 3-6.
11. Конструкція та технічний стан транспортних засобів, а також їх
частини мають відповідати вимогам, порядок визначення яких установлює
Кабінет Міністрів України, та забезпечувати:
- безпеку людей, які користуються транспортними засобами чи беруть
участь у дорожньому русі;
- відповідність нормам стосовно викидів забруднювальних речовин,
парникових газів, електромагнітних завад, рівню шуму та інших чинників
негативного впливу на людину та довкілля;
- запобігання пошкодженню транспортними засобами доріг та їх
облаштування;
- ефективне використання енергетичних ресурсів, частин і експлуатаційних
матеріалів;
- захист від незаконного використання транспортних засобів та запобігання
пошкодженню вантажів;
- збереження властивостей безпеки від моменту виготовлення транспортного
засобу до його утилізації;
- відповідність іншим вимогам законодавства.
За видами сполучень на приміських автобусних маршрутах загального
користування повинні бути задіяні сертифіковані приміські автобуси
пасажиромiсткiстю бiльше 22 пасажирів, що стоять або сидять, відповідно
екіпіровані, категорії М2 класу А, В та/або категорії М3 класу А, В та/або І,
II, III.
Перевізник-претендент зобов’язаний мати достатню кількість
транспортних засобів для виконання перевезень, що визначені для
обслуговування об’єкту конкурсу та перевезень, які повинні виконуватися
відповідно до чинних договорів.
12. Перевезення пасажирiв на маршрутах здійснюються у звичайному
режимі.

13. Комплектність документів перевіряє
подаються у двох закритих конвертах.

організатор.

Документи

14. Кінцевий строк прийняття документів визначається організатором і не
може становити менш як 10 робочих днів до дати проведення конкурсу.
15.Документи, що надійшли після встановленого конкурсним комітетом
терміну, не розглядаються.
16. За роз’ясненнями щодо оформлення документів щодо участі у
конкурсі перевізник –претендент має право звернутися до організатора, які
зобов’язані надати їх в усній чи письмовій формі ( за вибором перевізника –
претендента) протягом трьох днів.
17. Інформація про будь-яку зміну умов конкурсу повинна бути доведена
до відома всіх перевізників – претендентів не менше як за 20 днів до дати
проведення конкурсу шляхом опублікування у засобах масової інформації, в
яких було розміщено оголошення про конкурс.
18. Достовірність інформації, викладеної у заяві та документах,
визначених пунктом 10 цих умов, перевіряється організатором не пізніше ніж
за два дні до дати проведення конкурсу.
19. Подані на конкурс документи реєструються організатором у журналі
обліку. Документи, подані несвоєчасно, не реєструються i повертаються
автомобільному перевізникові.
20. Визначаючи переможця конкурсу, конкурсний комітет враховує:
- технічний стан рухомого складу, тип та клас автобусів, екологічні
параметри;
- наявність виробничої бази або можливості для підтримання належного
технічного та санітарного стану рухомого складу;
- наявність резерву автобусів для заміни рухомого складу на автобусних
маршрутах загального користування у разі виходу їх із ладу;
- умови для здійснення контролю за станом здоров’я водіїв перед виїздом на
маршрут;
- стаж роботи претендента на перевезенні пасажирів;
- наявність автобусів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими
фізичними можливостями;
- цінова пропозиція щодо вартості перевезення пасажирів; конкурсні
пропозиції інших претендентів. Перевага у конкурсі при інших рівних
умовах надається тому претенденту, з яким був уже укладений договір на
перевезення пасажирів та який належним чином виконував свої обов’язки.

21. На засідання конкурсного комiтету запрошуються всі претенденти, у
присутностi яких оголошуються конкурсні пропозиції. Претендентам
надається право обґрунтування запропонованих ними та внесення нових
конкурсних пропозицій.
22. Підчас проведення конкурсу додаткові пропозиції від перевізників –
претендентів не приймаються.
23. Переможцем
конкурсу
визнається
претендент,
який
відповідає кваліфікаційним вимогам до пасажирських перевізників, може
забезпечити належну якiсть перевезень пасажирiв i за оцінкою конкурсного
комiтету зайняв перше місце. У разі відмови цього претендента договір
може бути укладений з претендентом, який зайняв друге мiсце. У разі
вiдмови претендента, який зайняв друге мiсце, вiд укладання договору
конкурс вважається таким, що не вiдбувся.
24. Рiшення про результати конкурсу приймаються конкурсним комiтетом
на закритому засiданнi у присутностi не менше нiж половини його складу, в
тому числі голови конкурсного комітету або його заступника, простою
більшістю голосів.
25. Переможець конкурсу оголошується на вiдкритому
конкурсного комiтету iз запрошенням на нього усiх претендентiв.

засiданнi

26. Якщо конкурс не вiдбувся через вiдсутнiсть бажаючих узяти в ньому
участь, замовник призначає пасажирського перевiзника на строк до одного
мiсяця i проводить новий конкурс. Якщо в конкурсi взяв участь тiльки один
претендент, переможцем конкурсу може бути визнаний цей претендент.
27. Рiшення конкурсного комiтету щодо визначення переможця конкурсу
оформляється протоколом, що пiдписується головуючим, секретарем та
присутніми членами конкурсного комітету і подається організатору
перевезень протягом п’яти робочих днів.
Скарги за результатами конкурсу можуть подаватися протягом 10 днів з
дати його проведення та розглядаються організатором протягом 30 днів з дня
надходження скарги від перевізника - претендента.
28. Переможець конкурсу укладає iз організатором договір про
перевезення пасажирiв.
29. Договiр з переможцем конкурсу укладається на 5 років.
30. Рішення конкурсного комітету щодо визначення переможця вводиться
в дію рішенням виконкому протягом не більш як 30 робочих днів з дня
проведення конкурсу.

31. Дозвiл пасажирському перевiзнику на обслуговування приміських
автобусних маршрутiв загального користування надається на термiн дiї
договору.
32. У разi припинення перевiзником перевезення пасажирiв на приміських
автобусних маршрутах загального користування з пiдстав, передбачених
законодавством, замовник призначає тимчасового перевiзника на строк до
трьох мiсяцiв i проводить новий конкурс.
33. Фiнансування пiдготовки та проведення конкурсу здiйснюється
організатором за рахунок власних коштiв.
34. Спори, що виникають за результатами конкурсу, розв’язуються в
установленому законодавством порядку.
Перелік об’єктів конкурсу (приміські маршрути загального
користування, що проходять у межах Корюківської міської
територіальної громади)
1. «Корюківка – Рейментарівка – Хотіївка – Корюківка» приміський № 1;
2. «Корюківка – Турівка – Корюківка» приміський № 2;
3. «Корюківка – Воловики – Корюківка» приміський № 3.

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Корюківської міської ради
від 15 березня 2019 року № 86
Склад
конкурсного комітету
Савченко Олександр Миколайович − перший заступник міського
голови, голова комітету.
Биков Олександр Миколайович − заступник міського голови, заступник
голови комітету.
Кукуюк Оксана Леонідівна – начальник відділу економіки, транспорту,
інвестицій та туризму міської ради, секретар комітету.
Члени комітету:
Плющ Григорій Анатолійович – начальник сектору превенції
Корюківського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП в
Чернігівській області (за згодою).
Онищук Володимир Леонідович − голова Корюківської міської
громадської організації "Альтернатива" (за згодою).
Милейко Сергій Олександрович - голова ГО «Корюківська спілка
воїнів- учасників АТО» (за згодою).
Крутько Тетяна Миколаївна − голова Чернігівського осередку Союзу
перевізників України (за згодою).
Титенок Володимир Микитович – представник Чернігівської обласної
організації професійної спілки працівників автомобільного транспорту та
шляхового господарства України (за згодою).

комітету

Додаток 3
до рішення виконавчого
Корюківської міської ради
від 15 березня 2019 року № 86

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.
____________________________
(найменування посади керівника
автомобільного перевізника-претендента,
фізичної особи - підприємця або уповноваженої
особи)

____ _________ 20___ року

____________ _____________________
(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 4
до рішення виконавчого комітету
Корюківської міської ради
від 15 березня 2019 року № 86

ВІДОМОСТІ
про автобуси, які будуть використовуватися
на автобусному маршруті

Рік випуску/
дата першої
реєстрації
Поряд- Марка і Державний
(за наявності
ковий модель реєстраційтакої відмітки
номер автобуса ний номер
у свідоцтві
про
реєстрацію)

ПасажироПідтвермісткість дження права
(загальна використання
пасажироавтобуса
місткість/
(серія та
кількість
номер
місць для свідоцтва про
сидіння
реєстрацію
пасажирів)
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

Додаток 5
до рішення виконавчого комітету
Корюківської міської ради
від 15 березня 2019 року № 86

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)

____ _________ 20___ року

____________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 6
до рішення виконавчого комітету
Корюківської міської ради
від 15 березня 2019 року № 86

АНКЕТА
до заяви про участь у конкурсі з перевезення пасажирів
або продовження строку дії договору (дозволу)
Порядковий
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)

____ _________ 20___ року

____________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

