
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження Хмельницької 

обласної військової адміністрації 

18 січня 2023 р. № 21/2023-р 

 

Умови 
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. Умови проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для 

здійснення функцій робочого органу 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 (далі – Умови конкурсу) розроблено 
відповідно до вимог Закону України “Про автомобільний транспорт” та 
постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 “Про 
затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 
автобусному маршруті загального користування”. 

 
2. Метою проведення конкурсу є визначення на конкурсних засадах 

підприємства (організації) для організації забезпечення і підготовки матеріалів 
для проведення засідань 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 (далі – Конкурсний комітет). 

 
3. Терміни у цих Умовах конкурсу вживаються у значеннях, наведених у 

Законі України “Про автомобільний транспорт” та постанові Кабінету 
Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 “Про затвердження Порядку 
проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 
загального користування”. 

 
4. Для підготовки та проведення конкурсу утворюється комітет 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 
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автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі 
території області (далі – Комітет), склад якого затверджується організатором. 

 
5. Ці Умови конкурсу визначають процедуру проведення конкурсу і є 

обов’язковими для Конкурсного комітету та претендентів на участь у конкурсі. 
 
6. Претендентами на участь у конкурсі можуть бути підприємства 

(організації) незалежно від форм власності. 
 
7. У конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), які 

відповідають вимогам, установленим ст. 44 Закону України “Про 
автомобільний транспорт”, та цим Умовам конкурсу. 

 
8. Об’єктом конкурсу є діяльність претендента щодо організаційного 

забезпечення належного проведення засідань Конкурсного комітету. 
 
9. До участі в конкурсі не допускаються підприємства (організації), які: 
надають послуги з перевезень, провадять діяльність на ринку 

транспортних послуг, пов’язану з наданням послуг з перевезень, представляють 
інтереси окремих автомобільних перевізників; 

не мають фахівців та досвіду роботи не менше трьох років з питань 
організації пасажирських перевезень; 

подали для участі у конкурсі неналежним чином оформлені документи чи 
не в повному обсязі або такі, що містять недостовірну інформацію; 

визнані банкрутами або щодо яких порушено справу про банкрутство чи 
які проходять процедуру ліквідації як суб’єкти господарювання. 

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

засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу, в якому 
зазначаються: 

умови проведення конкурсу; 
перелік документів, що подаються для участі в конкурсі; 
дата, час і місце проведення конкурсу; 
термін подання документів  та адреса, на яку подаються документи; 
телефон для довідок з питань проведення конкурсу. 
 
11. Для участі в конкурсі претендент подає організатору належним чином 

завірені такі документи: 
заяву на участь у конкурсі за формою, що додається; 
копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб 

та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; 
копію статуту суб’єкта господарювання; 
довідку про відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів та інших 

обов’язкових платежів; 
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довідку про наявність матеріально-технічного та програмного 
забезпечення; 

відомості про фахівців у галузі автомобільного транспорту; 
відомості про досвід роботи з питань організації пасажирських перевезень; 
відомості, що претендент не надає послуги з перевезень, не провадить 

діяльність на ринку транспортних послуг, пов’язану з наданням послуг з 
перевезень, не представляє інтереси окремих автомобільних перевізників. 

 
12. Документи подаються в термін, вказаний в оголошенні, 

опублікованому в засобах масової інформації. Документи, які надійшли після 
встановленого терміну або подані не в повному обсязі, не розглядаються. 

 
13. До кваліфікаційних вимог для визначення претендента належать: 
наявність фахівців та їх досвід роботи з питань автомобільного 

транспорту; 
наявність досвіду роботи претендента у питаннях організації пасажирських 

перевезень не менше трьох років; 
наявність власного чи орендованого приміщення для забезпечення 

виконання функцій робочого органу; 
наявність технічних засобів для виконання функцій з підготовки та 

проведення засідань Конкурсного комітету; 
наявність програмного забезпечення для роботи з питань організації 

пасажирських перевезень. 
 
14. У разі відсутності представника претендента Комітет розглядає 

пропозиції, викладені в поданих претендентом документах без його участі. 
 
15. Переможцем конкурсу визнається підприємство (організація), яке (яка) 

за оцінкою Комітету найбільше відповідає Умовам конкурсу. 
 
16. Переможець конкурсу оголошується на засіданні Комітету із 

запрошенням усіх претендентів. 
 
17. Якщо в конкурсі взяв участь один претендент, переможцем конкурсу 

може бути визнано цього претендента. 
 
18. Рішення про результати конкурсу приймаються Комітетом на 

закритому засіданні у присутності не менше половини його складу відкритим 
голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів, 
вирішальним є голос головуючого на засіданні Комітету. 

 
19. Організатор укладає з переможцем конкурсу договір про виконання 

функцій робочого органу. Строк дії договору встановлюється за домовленістю 
між організатором та робочим органом, але не більш як на три роки. 
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20. Неврегульовані організатором спори розв’язуються в установленому 
законодавством порядку. 
 

Керівник апарату Хмельницької  
обласної державної адміністрації    Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 
 


