
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про проведення конкурсу по визначенню 

підприємства (організації) для здійснення 

функцій робочого органу обласного кон-

курсного комітету з підготовки та прове-

дення конкурсів щодо визначення авто-

мобільних перевізників на міжміських та 

приміських автобусних маршрутах загаль-

ного користування, які не виходять за 

межі території області 

 

 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-

страції”, статті 44 Закону України “Про автомобільний транспорт”, Порядку 

проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 3 грудня 2008 року № 1081: 

1. Утворити конкурсний комітет з визначення підприємства (органі-

зації) для здійснення функцій робочого органу обласного конкурсного ко-

мітету з підготовки та проведення конкурсів щодо визначення автомо-

більних перевізників на міжміських та приміських автобусних маршрутах 

загального користування, які не виходять за межі території області, у складі 

згідно з додатком 1. 

2. Затвердити форму заяви на участь у конкурсі з визначення під-

приємства (організації) для здійснення функцій робочого органу обласного 

конкурсного комітету з підготовки та проведення конкурсів щодо визна-

чення автомобільних перевізників на міжміських та приміських автобусних 
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маршрутах загального користування, які не виходять за межі території 

області (додаток 2), перелік документів, що додаються до заяви на участь у 

конкурсі з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій 

робочого органу обласного конкурсного комітету з підготовки та прове-

дення конкурсів щодо визначення автомобільних перевізників на міжмісь-

ких та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не 

виходять за межі території області (додаток 3), та умови проведення кон-

курсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій ро-

бочого органу обласного конкурсного комітету з підготовки та проведення 

конкурсів щодо визначення автомобільних перевізників на міжміських та 

приміських автобусних маршрутах загального користування, які не вихо-

дять за межі території області (додаються). 

3. Це розпорядження набуває чинності після державної реєстрації у 

Головному управлінні юстиції у Хмельницькій області з моменту оприлюд-

нення. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ-

ника голови облдержадміністрації В.Коліщака. 

 

 

Голова адміністрації             І.Гавчук 
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Додаток 1 

до розпорядження голови обласної 

державної адміністрації 

21.07.2009 № 265/2009-р 

 

 

 

С К Л А Д  

конкурсного комітету з визначення підприємства (організації) для 

здійснення функцій робочого органу обласного конкурсного комітету 

з підготовки та проведення конкурсів щодо визначення автомобільних 

перевізників на міжміських та приміських автобусних маршрутах 

загального користування, які не виходять за межі території області 

 

КОЛІЩАК 

Віктор Михайлович 

– заступник голови обласної державної адміністра-

ції, голова комітету 
   

ЛИСИЙ 

Володимир Ілліч 

– заступник начальника Головного управління про-

мисловості та розвитку інфраструктури обласної 

державної адміністрації, заступник голови комі-

тету 
   

ДМИТРУК 

Любов Іванівна 

– заступник начальника Головного фінансового уп-

равління обласної державної адміністрації 
   

КАМІНСЬКИЙ 

Василь Миколайович 

– голова обкому профспілки працівників автомо-

більного транспорту та шляхового господарства  

(за згодою) 
   

ХОМЕНКО 

Марія Василівна 

– перший заступник начальника Головного управ-

ління економіки обласної державної адміністрації 
   

ЦИЦ 

Сергій Віталійович 

– начальник юридичного відділу апарату обласної 

державної адміністрації 

 

 

Заступник голови 

адміністрації             М.Вавринчук 
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Додаток 2 

до розпорядження голови обласної 

державної адміністрації 

21.07.2009 № 265/2009-р 

 

 

Хмельницька обласна державна адміністрація 

 

 

З А Я В А  

на участь у конкурсі з визначення підприємства (організації)  

для здійснення функцій робочого органу обласного конкурсного  

комітету з підготовки та проведення конкурсів щодо визначення 

автомобільних перевізників на міжміських та приміських  

автобусних маршрутах загального користування,  

які не виходять за межі території області 

 

Відповідно до публікації Хмельницької обласної державної адміні-

страції “Про оголошення конкурсу з визначення робочого органу обласного 

конкурсного комітету з підготовки та проведення конкурсів щодо визна-

чення автомобільних перевізників на міжміських та приміських автобусних 

маршрутах загального користування” від “____”____________20___ року, 

претендую на право організації забезпечення і підготовки матеріалів для 

проведення засідань конкурсного комітету: 

Про себе надаю таку інформацію: 

1. Загальні дані: 

Повне найменування підприємства (організації) ________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Скорочене найменування підприємства (організації) ____________________ 

__________________________________________________________________ 

Ідентифікаційний код ______________________________________ 

Прізвище, ім’я, по батькові керівника юридичної особи __________________ 

__________________________________________________________________ 

телефон, факс, (мобільний) __________________________________________ 
 

2. Місцезнаходження: 

юридична 

адреса____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

адреса місцезнаходження____________________________________________ 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

3. Банківські реквізити ________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

На умовах, запропонованих обласною державною адміністрацією, 

згоден брати участь у конкурсі. Зобов’язуюсь виконувати умови конкурсу, 

вимоги законодавчих та інших нормативних документів, які регламентують 

діяльність суб’єктів господарювання в галузі автомобільного транспорту. 

До заяви додаю документи відповідно до затвердженого переліку. 

 

 

Заяву подано                                                       “____”_____________20____ р. 

 

 

   
(підпис керівника)  (прізвище, ініціали) 

   

   

МП   

 

 

Заступник голови  

адміністрації               М.Вавринчук 
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Додаток 3 

до розпорядження голови обласної 

державної адміністрації 

21.07.2009 № 265/2009-р 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ 

що додаються до заяви на участь у конкурсі з визначення  

підприємства (організації) для здійснення функцій робочого  

органу обласного конкурсного комітету з підготовки та  

проведення конкурсів щодо визначення автомобільних  

перевізників на міжміських та приміських автобусних  

маршрутах загального користування, які не виходять  

за межі території області 

 

1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької 

діяльності, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал до-

кументу. 

2. Копія установчих документів суб’єкта господарювання. 

3. Довідка про відсутність заборгованості перед бюджетом, Пенсійним 

фондом та по заробітній платі. 

4. Відомості про фахівців у галузі автомобільного транспорту, які 

мають профільну освіту, із зазначенням вищого навчального закладу, дати 

його закінчення, стажу роботи. До переліку включаються також особи, які 

мають освіту в галузі розробки програмного забезпечення та працюють на 

відповідній посаді. 

5. Відомості про досвід роботи з питань організації пасажирських 

автомобільних перевезень. 

6. Відомості про технічне забезпечення претендента із зазначенням 

кількості та призначення кожної одиниці оргтехніки. 

7. Пропозиції претендента щодо програмного забезпечення електрон-

ного реєстру міжміських та приміських автобусних маршрутів загального 

користування, що не виходять за межі території області. 

 

 

Заступник голови  

адміністрації            М.Вавринчук 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови обласної 

державної адміністрації 

21.07.2009 № 265/2009-р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
У М О В И  

проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для 

здійснення функцій робочого органу обласного конкурсного комітету 

з підготовки та проведення конкурсів щодо визначення автомобільних 

перевізників на міжміських та приміських автобусних маршрутах 

загального користування, які не виходять за межі території області 

 

1. Метою проведення конкурсу є визначення підприємства (організа-

ції), здатного на належному рівні забезпечити виконання функцій з підго-

товки матеріалів для проведення конкурсу, їх аналізу та оцінки відповід-

ності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, 

підготовка паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого 

встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником – 

переможцем конкурсу. 

2. Оголошення про проведення конкурсу з визначення робочого ор-

гану Хмельницької облдержадміністрації з підготовки матеріалів для прове-

дення засідань обласного конкурсного комітету з підготовки та проведення 

конкурсів щодо визначення автомобільних перевізників на міжміських та 

приміських автобусних маршрутах загального користування, які не вихо-

дять за межі території області, публікується в газеті “Подільські вісті” не 

пізніше 30 днів до дня проведення конкурсу. Оголошення повинно містити: 

перелік документів, що подаються для участі в конкурсі; 

термін подання документів та адресу, на яку подаються документи; 

місце, дату та час проведення конкурсу; 

умови проведення конкурсу; 

телефон для довідок з питань проведення конкурсу. 

3. Подання та розгляд документів на участь у конкурсі. 
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3.1. Претендент для участі у конкурсі подає заяву та документи згідно 

з переліком. 

3.2. Документи подаються в термін, вказаний в оголошенні, опубліко-

ваному в засобах масової інформації. Документи, які надійшли після вста-

новленого терміну або подані не в повному обсязі, не розглядаються. 

3.3. До участі в конкурсі не допускаються суб’єкти господарювання, 

які: 

визнані банкрутами або щодо яких порушено справу про банкрутство 

чи які проходять процедуру ліквідації як суб’єкти господарювання; 

подали для участі у конкурсі неправильно оформлені або такі, що міс-

тять недостовірну інформацію, документи; 

мають заборгованість перед бюджетом, Пенсійним фондом або з ви-

плати заробітної плати; 

мають досвід роботи з питань організації пасажирських перевезень  

менше 3-х років; 

надають послуги з перевезень, провадять діяльність на ринку транс-

портних послуг, представляють інтереси окремих автомобільних перевіз-

ників. 

3.4. За роз’ясненнями щодо оформлення документів для участі у кон-

курсі або умов проведення конкурсу заявник може звернутися до Головного 

управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміні-

страції. 

4. Проведення конкурсу. 

4.1. Конкурс є відкритим для всіх претендентів, які відповідають його 

умовам. 

4.2. Ці умови є обов’язковими для конкурсного комітету та учасників 

конкурсу. 

4.3. При визначенні переможця конкурсу конкурсний комітет враховує: 

досвід роботи підприємства з питань організації пасажирських пере-

везень; 

наявність фахівців з вищою профільною освітою та їх стаж роботи в 

галузі автомобільного транспорту; 

наявність технічних засобів для виконання функцій з підготовки та про-

ведення засідань конкурсного комітету на перевезення пасажирів на між-

міських та приміських маршрутах загального користування; 

наявність спеціалізованого програмного забезпечення для роботи з 

питань організації пасажирських перевезень; 

пропозиції щодо інформаційного та технічного забезпечення; 

пропозиції щодо розміру плати за участь у конкурсі на перевезення 

пасажирів на маршрутах загального користування. 
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4.4. У разі відсутності представника претендента конкурсний комітет 

розглядає пропозиції, викладені в поданих претендентом документах без 

його участі. 

4.5. Рішення про результати конкурсу приймається конкурсним комі-

тетом на закритому засіданні у присутності не менше ніж половини його 

складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного 

розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсного комітету. 

4.6. Переможцем конкурсу визначається підприємство (організація), 

яке за оцінкою конкурсного комітету найбільше відповідає умовам кон-

курсу. 

4.7. Переможець конкурсу оголошується на засіданні конкурсного 

комітету із запрошенням усіх претендентів. 

4.8. Якщо в конкурсі взяв участь тільки один претендент, переможцем 

конкурсу може бути визнаний цей претендент. 

4.9. Рішення конкурсного комітету щодо визначення переможця кон-

курсу оформляється протоколом, який підписується всіма членами конкурс-

ного комітету і є підставою для укладення з переможцем конкурсу договору 

на виконання функцій робочого органу. 

4.10. З переможцем конкурсу обласна державна адміністрація укладає 

договір на виконання функцій робочого органу терміном не більше як на 

3 роки. 

 

 

Заступник голови 

адміністрації             М.Вавринчук 

 
 

 
 


