
 
 
 
 
Про передачу повноважень щодо 
організації пасажирських перевезень 
на приміських автобусних маршру-
тах загального користування, які не 
виходять за межі території району 

 
 

На підставі статей 6, 13 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, Закону України “Про внесення зміни до статті 7 Закону України “Про 
автомобільний транспорт” щодо організації пасажирських перевезень”, поста-
нови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 року № 1081 “Про затверд-
ження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному 
маршруті загального користування”, наказів Міністерства транспорту та зв’язку 
України від 07.05.2010 року № 278 “Про затвердження Порядку розроблення та 
затвердження паспорта автобусного маршруту”, Міністерства інфраструктури 
України від 20.05.2013 року № 305 “Про затвердження Порядку формування, 
затвердження та ведення реєстру міжнародних, міжміських та приміських 
автобусних маршрутів загального користування”: 

1. Головам Кам’янець-Подільської, Хмельницької та Шепетівської район-
них державних адміністрацій до 01 грудня 2021 року: 

1) проаналізувати на відповідність вимогам чинного законодавства реєстр 
автобусних маршрутів загального користування, який затверджується органі-
затором пасажирських перевезень, та договори про організацію перевезень 
пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, які не виходять 
за межі території району; 

2) підготувати відповідно до вищезазначеного законодавства Акт прий-
мання-передачі документів щодо організації пасажирських перевезень на при-
міських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за 
межі території району; 
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3) передати обласній державній адміністрації, в особі управління інфра-
структури обласної державної адміністрації, реєстр автобусних маршрутів за-
гального користування, договори про організацію перевезень пасажирів на 
автобусному маршруті загального користування, які не виходять за межі тери-
торії району, паспорти автобусних маршрутів, аудіоматеріали та протоколи 
засідань конкурсного комітету, які мають зберігатися в організатора протягом 
десяти років після проведення конкурсу, та інші документи для забезпечення 
виконання функцій організатора пасажирських перевезень. 

2. Управлінню інфраструктури обласної державної адміністрації забезпе-
чити: 

1) прийняття від районних державних адміністрацій реєстрів автобусних 
маршрутів загального користування, договорів про організацію перевезень 
пасажирів на автобусному маршруті загального користування, які не виходять 
за межі території району, паспортів автобусних маршрутів, аудіоматеріалів та 
протоколів засідань конкурсного комітету, які мають зберігатися в організатора 
протягом десяти років; 

2) після передачі документів виконання зобов’язань районних державних 
адміністрацій у частині врегулювання договірних правовідносин з перевізни-
ками на автобусних маршрутах загального користування, що виникли до наб-
рання чинності Закону України “Про внесення зміни до статті 7 Закону України 
“Про автомобільний транспорт” щодо організації пасажирських перевезень”, 
у повному обсязі відповідно до вимог чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації           Сергій ГАМАЛІЙ 


