
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

18 червня 2019 року                     смт Велика Димерка                              №  149 

 

 

Про затвердження Умов конкурсу з 

перевезення пасажирів на приміських 

автобусних маршрутах загального 

користування, що не виходять за межі 

Великодимерської ОТГ 

 

Відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови 

Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176 «Про затвердження 

Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту», постанови 

Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження 

Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусном 

маршруті загального користування», з метою забезпечення прозорості 

проведення конкурсів з визначення перевізників, створення рівних умов для 

роботи всіх суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері 

автомобільного транспорту, обмеження монополізму та розвитку конкуренції, 

керуючись ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцевого самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет Великодимерської селищної ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити Умови конкурсу з перевезення пасажирів на приміських 

автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі 

Великодимерської ОТГ, що додаються. 

2. Відділу документообігу, звернень громадян, внутрішньої політики та зв’язків 

із засобами масової інформації забезпечити оприлюднення цього 

розпорядження у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті 

Великодимерської селищної ради.  

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

В.о. селищного голови                                                            К. Прянішнікова 



Додаток до рішення  виконавчого 

комітету Великодимерської селищної 

ради від 18.06.2019 року № 148 

 

 

УМОВИ 

конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах 

загального користування, що не виходять за межі Великодимерської ОТГ 

 

І. Загальні положення 

 

1. Умови конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних 

маршрутах загального користування, що не виходять за межі Великодимерської 

ОТГ (далі - Умови), розроблені відповідно до законів України «Про 

автомобільний транспорт», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанов 

Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року №176 «Про затвердження 

Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» (зі 

змінами), від 03 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку 

проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування» (зі змінами), інших нормативних актів у сфері 

транспортного обслуговування населення та визначають процедуру підготовки 

і проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних 

маршрутах загального користування, що не виходять за межі громади. 
 

2. Конкурс з визначення автомобільних перевізників на перевезення 

пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що 

не виходять за межі Великодимерської ОТГ (далі - Конкурси) проводиться 

відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт», Порядку 

проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України 03 грудня 2008  року № 1081 (зі змінами) та інших нормативних актів у 

сфері транспортного обслуговування. 
 

3. Організатором проведення конкурсу на перевезення пасажирів на 

приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за 

межі Великодимерської об’єднаної територіальної громади, є Виконавчий 

комітет Великодимерської селищної ради (далі - Організатор). 
 

4. Підготовка та проведення конкурсу здійснюється Конкурсним 

комітетом з підготовки та проведення конкурсів на перевезення пасажирів на 

автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі 

Великодимерської ОТГ (далі – Конкурсний комітет), створеним Організатором 

конкурсів. У своїй діяльності Конкурсний комітет керується Законом України 

«Про автомобільний транспорт», постановами Кабінету Міністрів України від 

03 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу 

з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» 



(далі – Порядок проведення конкурсу), від 18 лютого 1997 року № 176 «Про 

затвердження правил надання послуг пасажирського автомобільного 

транспорту» (зі змінами), наказом Міністерства транспорту та зв’язку України 

від 12 квітня 2007 року № 285 «Про затвердження Порядку визначення класу 

комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та 

режимами руху» (зі змінами) та цими Умовами. 
 

5. Терміни в цих Умовах вживаються в значенні, наведеному в 

законодавстві України у сфері автомобільного транспорту. 
 

6. Умови є обов'язковими для членів Конкурсного комітету з 

визначення автомобільних перевізників на перевезення пасажирів на 

приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за 

межі Великодимерської ОТГ та перевізників-претендентів. 
 

7. Об’єктом конкурсу є маршрут (кілька маршрутів) приміського 

автобусного сполучення, що не виходить за межі громади, та визначається 

Організатором.  
 

ІІ. Основні вимоги до перевізників 

 

1. У конкурсі на визначення автомобільного перевізника на 

приміських автобусних маршрутах загального користування можуть брати 

участь автомобільні перевізники, які мають ліцензію на той вид послуг, що 

виносяться на конкурс, на законних підставах використовують у достатній 

кількості сертифіковані автобуси відповідного класу та відповідають вимогам, 

викладеним нижче. 
 

2.  Обов’язкові Умови участі в конкурсі для перевізників-

претендентів: 

 рухомий склад, що працюватиме на приміському маршруті загального 

користування, повинен відповідати категоріям М2 і МЗ та класам А, В, І, II, III 

автобусів за конструкцією;  

 автобуси за технічними та екологічними показниками повинні 

відповідати вимогам чинного законодавства України у сфері автомобільного 

транспорту; 

 наявність не менше двох одиниць транспортних засобів для забезпечення 

роботи на приміському маршруті загального користування; 

 забезпечити роботу на об'єкті конкурсу, який включає приміські 

автобусні маршрути загального користування, не менш як одного 

транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими 

фізичними можливостями; 

 наявність у перевізника резерву автобусів для заміни рухомого складу в 

разі виходу техніки з ладу повинна відповідати нормативу, згідно 

Порядку      проведення конкурсу; 
 



3. Для участі у конкурсі з перевезення пасажирів на приміських 

автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі 

території Великодимерської ОТГ, перевізник-претендент повинен мати 

достатню кількість транспортних засобів для виконання перевезень та достатню 

кількість резервних автобусів, яка відповідно становить 10 відсотків для 

автобусів приміського сполучення. 
 

4. Транспортні засоби, які плануються використовувати на маршрутах 

району, повинні мати не менше 16 місць для сидіння пасажирів та відповідати 

за технічними та екологічними показниками вимогам чинного законодавства 

України у сфері автомобільного транспорту, крім автобусів, пристосованих для 

перечення осіб з обмеженими фізичними можливостями. 
 

ІІІ. Порядок підготовки до проведення конкурсу 

 

1.  Організатор або робочий орган 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 інформацію 

відповідно до пункту 28 Порядку проведення конкурсу.  
 

2.   Для участі у конкурсі автомобільний перевізник подає на кожний 

об'єкт конкурсу окремо заяву за формою, визначеною згідно з додатком 2 

Порядку проведення конкурсу та документи, які передбачені п. 29 Порядку 

проведення конкурсу. 
 

3.  Комплектність поданих документів перевіряє в міру їх надходження 

Організатор.   
 

4.  Документи для участі в конкурсі пронумеровуються, прошиваються, 

підписуються уповноваженою особою перевізника-претендента та 

скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами.  
 

5.  Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-

претендентом у двох закритих конвертах (пакетах):  

конверт (пакет) з позначкою "N 1", який містить документи для участі в 

конкурсі, відкривається наступного дня після  закінчення строку їх прийняття.  

конверт (пакет) з позначкою "N 2", який містить документи з 

інформацією про те, на який об'єкт конкурсу подає документи перевізник-

претендент, відкривається під час засідання конкурсного комітету.  

У разі подання перевізником-претендентом документів для участі в 

кількох конкурсах, що проводяться на одному засіданні, ним робиться однакова 

відмітка на конвертах N 1 і 2, які стосуються одного і того ж конкурсу, що 

дасть змогу визначити приналежність їх одне одному.  
 



6.  Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі 

визначається Організатором і не може становити менш як 10 робочих днів до 

дати проведення конкурсу. 
 

7.    Документи, що безпосередньо стосуються конкурсу, які надійшли до 

Організатора у зазначений в оголошенні про проведення конкурсу строк від 

підприємств, установ та організацій, які не є перевізниками-претендентами, 

подаються на розгляд Конкурсного комітету.  
 

8.   До заяви автомобільного перевізника додається анкета за формою 

згідно з додатком 5 Порядку проведення конкурсу, в якій передбачаються 

питання, що будуть враховані під час перевірки достовірності відомостей, що 

містяться у документах для участі у конкурсі, та під час підрахунків за бальною 

системою оцінки пропозицій перевізників-претендентів. 
 

9.  Документи, які надійшли до Організатора після встановленого строку, 

не розглядаються. 
 

10.  Якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які 

проводяться на одному засіданні конкурсного комітету, а подані ним 

пропозиції достатні для виконання перевезень тільки на частині об'єктів 

конкурсів, він повинен визначити пріоритети щодо визнання його переможцем 

у конкурсах, про що робиться запис в розділі IV заяви (згідно з додатком 2 

Порядку проведення конкурсу), і в разі визнання його переможцем у конкурсі 

(конкурсах) з вищим пріоритетом до участі в інших конкурсах він не 

допускається. При цьому плата за участь у конкурсах (якщо є така) не 

повертається.  
 

11. За роз'ясненнями щодо оформлення документів для участі  в конкурсі 

перевізник-претендент має право звернутися до Організатора або робочого 

органу, які зобов'язані надати їх в усній чи письмовій формі (за вибором 

перевізника-претендента) протягом трьох днів.  
 

12. Інформація про будь-яку зміну умов конкурсу повинна бути доведена 

до відома всіх перевізників-претендентів не менш як за 20 днів до дати 

проведення конкурсу шляхом опублікування у засобах масової інформації, в 

яких було розміщено оголошення про конкурс.  
 

13. Достовірність інформації, викладеної у заяві та документах, 

визначених пунктом 3.2 цих Умов, перевіряється організатором та/або робочим 

органом не пізніше ніж за два дні до дати проведення конкурсу.  
 

14. Під час приймання документів Організатор або робочий орган 

повинен створити умови для одержання перевізником-претендентом  детальної 

інформації про характеристики об'єкта конкурсу.  
 



15.  Подані на конкурс документи реєструються Організатором або 

робочим органом у журналі обліку. Документи, подані несвоєчасно, 

не  реєструються і повертаються автомобільному перевізникові з 

повідомленням про спосіб повернення коштів, внесених за участь в конкурсі. 
 

IV. Проведення конкурсу та визначення переможця  
 

1.  Конкурсний комітет у визначений час запрошує претендентів та 

проводить конкурс. 
 

2. Під час проведення конкурсу Конкурсний комітет розглядає пропозиції 

перевізників-претендентів виключно за такими показниками:       

 наявність достатньої кількості автобусів, які відповідають умовам конкурсу 

за класом та пасажиромісткістю (категорія, пасажиромісткість, наявність 

багажних відділень, додаткового обладнання);  

 наявність, характеристика та кількість резерву автобусів для заміни 

рухомого складу в разі виходу техніки з ладу;  

 наявність транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з 

обмеженими фізичними можливостями;  

 наявність свідоцтва відповідності автобуса параметрам комфортності (для 

міжміського перевезення); 

 строк експлуатації автобусів (рік виготовлення, строк фактичної 

експлуатації);  

 наявність сертифіката відповідності послуг з перевезення пасажирів 

автобусами ліцензійним умовам;  

 наявність та характеристика виробничої бази;  

 умови підтримання належного технічного та санітарного стану рухомого 

складу;  

 умови контролю технічного стану транспортних засобів перед виїздом; 

 умови виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та 

ремонту транспортних засобів;  

 досвід роботи перевізника-претендента; 

 наявність та тяжкість порушень безпеки дорожнього руху, транспортного 

законодавства, ліцензійних умов;  

 якість роботи автомобільного перевізника на даному маршруті (у разі 

обслуговування на умовах договору (дозволу), укладеного (наданого) на 

підставі попереднього конкурсу; 

 інвестиційний розвиток суб'єкта господарювання та соціальний ефект від 

його діяльності; 

 умови контролю за станом здоров'я водіїв.  
 

3. Конкурсний комітет приймає рішення про недопущення до участі в 

конкурсі автомобільного перевізника, який: 

подав до участі в конкурсі неналежним чином оформлені документи чи 

не в повному обсязі, а також такі, що містять недостовірну інформацію; 



визнаний банкрутом, або щодо якого порушено провадження у справі про 

банкрутство (за винятком того, стосовно якого проводиться процедура санації), 

або який перебуває у стадії ліквідації; 

не відповідає вимогам статті 34 Закону України "Про автомобільний 

транспорт"; 

не має достатньої кількості транспортних засобів для виконання 

перевезень, затвердженої обов'язковими умовами конкурсу, та перевезень, які 

повинні виконуватися відповідно до чинних договорів. Достатня кількість 

транспортних засобів визначається як кількість автобусів, необхідних для 

виконання перевезень, та необхідна кількість резервних транспортних засобів; 

має несплачені штрафні санкції, накладені Державною службою України 

з безпеки на транспорті, або водії якого мають несплачені штрафи, накладені 

відповідно до статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, 

неоскаржені у судовому порядку (що були накладені не пізніше ніж за 20 днів 

до дати проведення конкурсу); 

подав конкурсну пропозицію, що не відповідає обов'язковим та 

додатковим умовам конкурсу, крім випадків, передбачених частиною третьою 

статті 44 Закону України "Про автомобільний транспорт". 
 

4. Якщо в конкурсі взяв участь тільки один перевізник-претендент, його 

може бути визнано переможцем конкурсу. При участі в конкурсі двох або 

більше перевізників-претендентів Конкурсний комітет  визначає кращого з 

використанням бальної системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів. 

Сумарна кількість балів, одержаних перевізниками-претендентами згідно з 

переліком показників нарахування балів за системою оцінки пропозицій 

перевізників-претендентів (згідно Додатку 4 Порядку проведення конкурсу) є 

підставою  для визначення переможця конкурсу. 
 

5. Рішення про результати конкурсу приймається Конкурсним комітетом 

на закритому засіданні в присутності не менше половини його складу, у тому 

числі голови Конкурсного комітету або його заступника, простою більшістю 

голосів.  
 

6. Під час проведення засідання конкурсного комітету здійснюється 

технічний аудіозапис.  
 

7. Аудіоматеріали засідань зберігаються у Організатора протягом усього 

строку дії укладеного за результатами конкурсу договору. 
 

8. Рішення Конкурсного комітету оформляється протоколом, який 

підписують всі члени Конкурсного комітету, що взяли участь у голосуванні.  
 

9. Переможець конкурсу оголошується на відкритому засіданні 

Конкурсного комітету із запрошенням на нього усіх претендентів. 
 



10. Рішення Конкурсного комітету про визначення переможця конкурсу, 

а також перевізника-претендента, який за результатами розгляду посів друге 

місце, оголошується перевізникам-претендентам під час конкурсу, у 10-денний 

строк оформляється протоколом, який підписується присутнім головою або 

заступником голови та секретарем конкурсного комітету, і подається 

Організатору для затвердження. 
 

11. Організатор, не пізніше, ніж через 30 днів з моменту набрання 

чинності рішення Конкурсного комітету укладає із переможцем 

конкурсу  договір на перевезення пасажирів, в якому визначаються права, 

обов’язки та відповідальність сторін, питання організації роботи на маршрутах, 

контроль за дотриманням перевізником умов укладеного договору, технічним 

станом рухомого складу, організації диспетчерського управління на маршрутах, 

перелік порушень транспортного законодавства, при допущенні яких дію 

договору з перевізником може бути припинено. 
 

12. Договір із переможцем конкурсу укладається на строк від трьох до 

п’яти років, типова форма якого у Додатку 2 до цих Умов.  
 

13. Контроль за виконанням умов договору здійснює Організатор та інші 

органи виконавчої влади згідно з компетенцією, за наявності відповідного 

звернення або доручення Організатора. 
 

14. Організатор має право:  

 прийняти рішення про відмову у введенні в дію рішення (чи  його 

окремої частини) конкурсного комітету за окремими об'єктами конкурсу у разі 

встановлення  факту надання перевізником недостовірної інформації, яка 

підтверджується письмово; 

 провести конкурс до моменту закінчення строку дії договору, однак 

не раніше ніж за три місяці до настання такого моменту. У такому разі дія 

договору укладеного за результатами конкурсу, починається після закінчення 

строку дії чинних документів на перевезення; 

 достроково розірвати договір з автомобільним перевізником у разі 

порушення ним умов договору і укласти договір з автомобільним перевізником, 

який брав участь у відповідному конкурсі і посів друге місце, та/або іншим 

перевізником, який уже працює на відповідному напрямку, один раз на строк до 

трьох місяців; 

 у разі відмови перевізника-претендента, який визнаний переможцем 

конкурсу, та перевізника-претендента, який посів друге місце, від укладення 

договору укласти договір з автомобільним перевізником один раз на строк до 

трьох місяців до проведення конкурсу; 

 у разі визнання недійсним, зупинення чи скасування судом рішення 

конкурсного комітету чи договору - укласти договір один раз на строк до трьох 

місяців з іншим автомобільним перевізником для здійснення перевезень, 

обумовлених об'єктом конкурсу. 



 

15. Контроль за виконанням умов договору здійснює Організатор та інші 

органи виконавчої влади відповідно до їхньої компетенції, за наявності 

відповідного звернення або доручення Організатора.  
 

16. Результати конкурсу можуть бути оскаржені в порядку, 

встановленому чинним законодавством України. 

 

 
  

Керуючий справами  

виконавчого комітету                                                         Ю. Москаленко   

 

 

 

 
 


