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Про затвердження Положення про конкурсний комітет з визначення
пасажирських автомобільних перевізників з перевезення пасажирів
автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах
загального користування, що не виходять за межі території
Запорізького району Запорізької області

Керуючись статтями 6, пунктом 5 частини 1 статті 13 Закону України
«Про місцеві державні адміністрації», статтями 7, 44 Закону України «Про
автомобільний транспорт», Порядком проведення конкурсу з перевезення
пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 №1081 (зі змінами), з
метою належного забезпечення організації та проведення конкурсів з
визначення на конкурентних засадах автомобільного перевізника, що
надаватиме послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах
загального користування, що не виходять за межі Запорізького району
Запорізької області,

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Затвердити Положення про конкурсний комітет з визначення
пасажирських автомобільних перевізників з перевезення пасажирів
автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах
загального користування, що не виходять за межі території Запорізького
району Запорізької області, що додається.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник гол
райдержадміністрації ^

Світлана ЧУДЕСНОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови
Запорізької районної
державної адміністрації
Запорізької області

ПОЛОЖЕЕПТЯ
про конкурсний комітет з визначення пасажирських автомобільних
перевізників з перевезення пасажирів автомобільним транспортом на
приміських автобусних маршрутах загального користування, іцо не виходять за
межі території Запорізького району Запорізької області
1. Конкурсний комітет з проведення конкурсу з визначення пасажирських
автомобільних перевізників з перевезення пасажирів автомобільним
транспортом на приміських автобусних маршрутах загального користування,
що не виходять за межі території Запорізького району Запорізької області (далі
- Конкурсний комітет) - колегіальний орган Запорізької районної державної
адміністрації Запорізької області, який утворений з метою визначення
автомобільного перевізника на конкурсних засадах.
Запорізька районна державна адміністрація Запорізької області є
організатором перевезень на автобусних маршрутах загального користування,
що не виходять за меж’ території Запорізького району Запорізької області
(внутрішньорайонні марщрути).
2. Конкурсний комітет у своїй діяльності керується Конституцією
України, законами України, постановами Верховної Ради України та Кабінету
Міністрів України, указами Президента України, наказами Міністерства
інфраструктури України, розпорядженнями голови облдержадміністрації,
розпорядженнями голови райдержадміністрації та цим Положенням.
3. Основними завданнями Конкурсного комітету є розгляд конкурсних
пропозицій та прийняття ріщення про визначення переможця конкурсу, який
спроможний забезпечити належну якість обслуговування перевезень пасажирів
на автобусних маршрутах загального користування та відповідатиме вимогам
статей 45 і 46 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».
4.
Конкурсний комітет діє на засадах відкритості, прозорості та
гласності.
5.
Персональний
склад
Конкурсного
комітету
затверджується
розпорядженням голови Запорізької районної державної адміністрації
Запорізької області, який призначає голову, його заступника та секретаря.

Секретар Конкурсього комітету призначається з числа представників
організатора або робочого органу і включається до складу Конкурсного
комітету без права голосу.
До складу Конкурсного комітету входять представники відповідних
органів
виконавчої влади
або " органів
місцевого
самоврядування,
Укртрансбезпеки,
територіальних
органів
Національної
поліції,
територіального органу з надання сервісних послуг МВС та громадських
організацій.
6. Чисельність складу Конкурсного комітету визначається організатором
відповідно до пункту 5 цього Положення.
Із складу Конкурсного комітету 50 відсотків - представники органів
виконавчої влади та (або) органів місцевого самоврядування, решта представники громадських організації.
7. До складу Конкурсного комітету не можуть входити представники
суб'єктів господарювання - автомобільних перевізників, які є перевізникамипретендентами або які провадять діяльність на ринку перевезень пасажирів, а
також представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.
8. Чисельність складу Конкурсного комітету визначається Організатором.
9. Голова Конкурсного комітету:
- планує проведення засідань Конкурсного комітету та веде ці засідання;
- вирішує всі питання стосовно діяльності Конкурсного комітету;
- пропонує порядок денний засідань Конкурсного комітету.
10. Голова Конкурсного комітету (заступник, який виконує обов'язки
голови) засвідчує своїм підписом такі документи:
- оголошення про проведення конкурсу;
- звіт про результати проведення конкурсу;
- протоколи засідань Конкурсного комітету, та у разі необхідності, інші
документи.
11. Секретар Конкурсного комітету:
- веде окремий журнал реєстрації заявок від претендентів на участь у
конкурсі;
- веде, оформляє та підписує протоколи засідань Конкурсного комітету;
- зберігає заявки від претендентів та протоколи конкурсів з доданими
документами;
- забезпечує оперативне інформування членів Конкурсного комітету
стосовно організаційних питань його діяльності.
12. Якщо секретар Конкурсного комітету відсутній на засіданні
конкурсного комітету, то голова тимчасово доручає виконувати функції
секретаря іншому члену Конкурсного комітету.
13. Члени Конкурсного комітету:
- беруть участь в обговоренні, розгляді оцінки за бальною системою та
зіставленні конкурсних пропозицій перевізників-претендентів і забезпечують
прийняття рішення про визначення переможця конкурсу;
- мають право на ознайомлення з усіма матеріалами, що стосуються
проведення оцінки за бальною системою пропозицій перевізників

претендентів, а також на відображення своєї окремої думки у протоколі
засідання комітету на підставі інформації, що підтверджена документально та
врахування якої не порушуватиме процедуру проведення конкурсу;
- зобов’язані дотримуватися норм законодавства, об’єктивно та
неупереджено розглядати конкурсні пропозиції перевізників-претендентів.
14. Голова Конкурсного комітету організовує його роботу. У разі
відсутності голови Конкурсного комітету його обов’язки виконує заступник
голови.
15. Формою роботи Конкурсного комітету є засідання, які проводяться у
разі потреби.
16. Визначені Організатором
умови перевезень пасажирів є
обов’язковими для конкурсного комітету та його учасників.
17. Документи для участі в конкурсі пронумеровуються, прошиваються,
підписуються
уповноваженою
особою
перевізника-претендента
та
скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами.
Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-пертендентом у двох
закритих конвертах (пакетах).
Конверт (пакет) з позначкою «№1», який містить документи для участі в
конкурсі, відкривається наступного дня після закінчення строку їх прийняття.
Конверт (пакет) з позначкою «№2», який містить документи з
інформацією про те, на який об’єкт конкурсу подає документи перевізникпретендент, 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 № 1 і 2, які стосуються одного і того ж конкурсу, що
дасть змогу визначити приналежність їх одне одному.
18. Документи, що безпосередньо стосутоться 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.
19. Під час проведення конкурсу Конкурсний комітет розглядає
пропозиції перевізників-претендентів виключно за такими показниками.
1) наявність достатньої кількості автобусів, які відповідають умовам
конкурсу за класом та пасажиромісткістю (категорія, пасажиромісткість,
наявність багажних відділень, додаткового обладнання);
2) наявність, характеристика та кількість резерву автобусів для заміни
рухомого складу в разі виходу техніки з ладу;
3) наявність транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з
обмеженими фізичними можливостями;
4) строк експлуатації автобусів (рік виготовлення, строк фактичної
експлуатації);
5) наявність сертифіката відповідності послуг з перевезення пасажирів
автобусами ліцензійним умовам;
6) наявність та характеристика виробничої бази;

7) умови підтримання належного технічного та санітарного стану
рухомого складу;
8) умови контролю технічного стану транспортних засобів перед виїздом;
9) умови виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та
ремонту транспортних засобів;
10) досвід роботи перевізника-претендента;
11) наявність та тяжкість порушень безпеки дорожнього руху,
транспортного законодавства, ліцензійних умов;
12) якість роботи автомобільного перевізника на даному маршруті (у разі
обслуговування на умовах договору (дозволу), укладеного (наданого) на
підставі попереднього конкурсу;
13) інвестиційний розвиток суб’єкта господарювання та соціальний ефект
від його діяльності;
14) умови контролю за станом здоров’я водіїв.
20. Конкурсний комітет приймає рішення про недопущення до участі в
конкурсі автомобільного перевізника, який:
1) подав до участі в конкурсі неналежним чином оформлені документи
чи не в повному обсязі, а також, що містять недостовірну інформацію;
2) 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;
3) не відповідає вимогам статті 34 Закону України «Про автомобільний
транспорт»;
4) 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 кількість резервних транспортних засобів, яка
становить 10 відсотків для приміського сполучення;
5) має несплачені штрафні санкції, накладені Укртрансінспекцією, або
водії якого мають несплачені штрафи, накладені відповідно до статті 130
Кодексу України про адміністративні правопорушення, неоскаржені у судовому
порядку (шо були накладені не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення
конкурсу);
6) подав конкурсну пропозицію, що не відповідає обов’язковим та
додатковим умовам конкурсу, крім випадків, передбачених частиною третьою
статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт».
21. Під час проведення конкурсу представники Організатора та органів
державного контролю, які входять до складу Конкурсного комітету, відповідно
до їх компетенції надають інформацію про діяльність перевізника претендента.
Представники органів державного контролю несуть персональну
відповідальність за достовірність поданої інформації відповідно до
законодавства.
22.
У разі участі в конкурсі двох або більше перевізників-претенденії
Конкурсний комітет визначає крашого з використанням бальної системи оцінки

30. Протокол засідання Конкурсного комітету повинен містити
інформацію про:
- дату, час та місце проведення засідання Конкурсного комітету;
- прізвища, імена по батькові членів Конкурсного комітету, які присутні
на засіданні;
- номери та назви об'єктів конкурсу;
- найменування перевізників-претендентів;
- результати голосування членів Конкурсного комітету або результати,
отримані за бальною системою оцінки пропозицій перевізників-претендентів;
- рішення Конкурсного комітету про визначення переможця конкурсу та
перевізника-претендента, який за результатами розгляду посів друге місце.
3 1. Рішення Конкурсного комітету щодо визначення переможця конкурсу
вводяться в дію наказом Організатора протягом не більш як 10 робочих днів з
дня проведення конкурсу.
32. Організатор
не
пізніше
ніж
через
20
днів з моменту
набрання чинності рішенням Конкурсного
комітету
укладає
з
переможцем конкурсу договір.
33. Рішення про результати конкурсу та визначення переможців та
протокол засідання Конкурсного комітету організатор перевезень публікує на
своєму офіційному веб - сайті.

Анна НЕУМРІВАКА

