
 
 

В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т 
 

Криворізької міської ради 
Дніпропетровська область 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
Про затвердження Регламенту 
проведення конкурсу з перевезення  
пасажирів на міських автобусних  
маршрутах загального користування  
 
 З метою впорядкування порядку проведення конкурсу з перевезення 
пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, 
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 №1081 
«Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів 
на автобусному маршруті загального користування», керуючись Законами 
України «Про автомобільний транспорт», «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконком міської ради вирішив: 
 

1. Затвердити Регламент проведення конкурсу з перевезення пасажирів 
на міських автобусних маршрутах загального користування (додаток). 

        
2. Управлінням розвитку підприємництва, організаційно-протокольної 

роботи, відділам транспорту і зв’язку, інформатизації та якості виконкому 
міської ради (Рижкова І.О., Зеленська Л.І., Юшко В.Б., Білогай О.Ю.), 
редакції Криворізької міської комунальної газети «Червоний гірник» 
(Штельмах В.В.), комунальному підприємству ТРК «Рудана» (Некрасова 
І.Ф.) забезпечити у 10-денний термін, згідно з регламентом, інформування 
населення міста у засобах масової інформації та на офіційній сторінці 
виконкому міської ради в мережі Інтернет у підрозділі «Регуляторна 
політика» розділу «Розвиток підприємництва» про зміст рішення та внесення 
його до реєстру документів виконкому міської ради.  
 

3. Відділу транспорту і зв’язку виконкому міськради забезпечити 
виконання заходів щодо проведення базового, повторного та періодичного 
відстежень результативності  дії  цього рішення  відповідно через  шість 
місяців, один рік та раз на  кожні  наступні три  роки.  Звіт оприлюднити у  
Криворізькій  міській комунальній газеті «Червоний гірник» та на офіційній 
сторінці виконкому міськради в мережі Інтернет у терміни, визначені чинним 
законодавством. 
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4. Контроль за виконанням  рішення покласти на заступника міського 
голови Темника Г.П. 
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                       Додаток 1 
  до проекту рішення                   

                                                                                         виконкому  міської ради 
                                                                    
                         

РЕГЛАМЕНТ 
проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних  

маршрутах загального користування  
 

І. Загальні положення 
 

1.1. Регламент проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 
міських автобусних маршрутах загального користування (надалі - Регламент) 
розроблено відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний 
транспорт», Постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 №1081 
«Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів 
на автобусному маршруті загального користування».  

Регламент визначає етапи підготовки та проведення конкурсу з 
перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального 
користування (надалі - конкурс) і є обов'язковим для виконання 
організатором проведення конкурсу, конкурсним комітетом та 
автомобільними перевізниками. 

1.2. Організатором перевезень на міських автобусних маршрутах 
загального користування (надалі – організатор перевезень) є виконавчий 
комітет Криворізької міської ради. 

1.3. Конкурсний комітет з визначення перевізників пасажирів 
автомобільним транспортом (надалі – конкурсний комітет) – постійний 
орган, утворений організатором перевезень для розгляду конкурсних 
пропозицій та прийняття рішення про визначення переможця конкурсу. 

Уведення представника до складу конкурсного комітету здійснюється 
організатором перевезень на підставі відповідного подання.  

Інформація щодо необхідності введення представника до складу 
конкурсного комітету оприлюднюється в Криворізькій міській комунальній 
газеті «Червоний гірник» та на офіційній сторінці виконкому міської ради в 
мережі Інтернет http://www.kryvyirih.dp.ua.                  

1.4. Організатором проведення конкурсу є відділ транспорту і зв’язку 
виконкому міської ради. 

1.5. Плата за участь у конкурсі відсутня. 
1.6. Об’єктом конкурсу може бути маршрут (кілька маршрутів), на 

якому: 
- спливає термін дії договору на перевезення пасажирів; 
- договір на перевезення пасажирів анульовано (розірвано); 
- не визначено автомобільного перевізника. 
1.7. Питання неврегульовані цим Регламентом розглядаються 

відповідно до чинного законодавства України. 
 



 4

ІІ. Оголошення та прийом документів на участь у конкурсі 
 
2.1. Рішення про проведення та об’єкт конкурсу приймається 

організатором перевезень. У 10-денний термін від дати прийняття цього 
рішення відділ транспорту і зв’язку виконкому міської ради оприлюднює 
оголошення про проведення конкурсу в Криворізькій міській комунальній 
газеті «Червоний гірник» та на офіційній сторінці виконкому міської ради в 
мережі Інтернет, але не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку 
конкурсу.   

2.2.Оголошення про проведення конкурсу повинно містити таку 
інформацію: 

- найменування організатора перевезень; 
- порядковий номер та основні характеристики кожного об'єкта 

конкурсу (номер маршруту, назва кінцевих зупинок, кількість автобусів для 
забезпечення перевезень, режим руху та інтервал, особливості періодичності   
здійснення перевезень, вимоги до автобусів щодо класу (категорії), 
комфортності та пасажиромісткості); 

- умови конкурсу; 
- порядок одержання необхідної інформації про об'єкт конкурсу; 
- термін прийняття документів на конкурс; 
- відомості про організатора проведення конкурсу: його найменування, 

режим роботи та адресу, за якою подаються документи на участь у конкурсі; 
- місце та дату одержання бланків документів на участь у конкурсі; 
- місце, дату та час початку проведення конкурсу; 
- телефон для довідок (електронна адреса або адреса веб-сайту) з 

питань проведення конкурсу; 
- форму анкети, яку заповнюють перевізники-претенденти для участі у 

конкурсі (додаток 1). 
2.3. Будь-яка інформація про зміни умов конкурсу повинна бути 

доведена до відома всіх перевізників-претендентів не менш як за 20 днів до 
дати його проведення. 

У разі опублікування помилкової інформації в оголошенні про конкурс 
(щодо об’єкта конкурсу, вимог до перевізника-претендента, чи інших 
помилок, що суттєво впливають на подальше проведення конкурсу), 
організатор проведення конкурсу повідомляє невідкладно про це конкурсний 
комітет та перевізників-претендентів. При цьому конкурс на відповідний 
об’єкт (чи об’єкти) вважається таким, що не відбувся з вини організатора 
проведення конкурсу. 

2.4. Для участі у конкурсі перевізник-претендент подає організатору 
проведення конкурсу (м.Кривий Ріг, пл.Радянська, 1, к. 155) відповідну заяву 
(додаток 2) і такі документи:  

- копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання;  
- копію довідки про взяття на облік платника податків у місті для філій 

та інших відокремлених структурних підрозділів за формою 4-ОПП, для 
суб’єктів господарювання, зареєстрованих за межами міста – 16-ОПП; 



 5

- нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг із 
перевезення пасажирів (може подаватися в одному примірнику, якщо 
перевізник-претендент бере участь на кількох об’єктах конкурсу);  

- перелік транспортних засобів та копії ліцензійних карток на кожний 
автобус, який пропонується до використання на автобусному маршруті;  

- копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових 
реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на 
маршруті;  

- копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за 
умови її проведення);  

- анкету перевізника-претендента;  
- довідку про відповідність технічного стану автобусів перевізника-

претендента до умов перевезень, що повинна містити відмітку про  
відсутність переобладнання з вантажного транспортного засобу та висновок 
про відповідність роботи перевізника-претендента до вимог нормативно-
правових актів у сфері безпеки дорожнього руху, які надаються органами 
Державтоінспекції за  місцем реєстрації перевізників-претендентів протягом 
10 днів з дня звернення до них. 

Подані документи перевіряються за мірою їх надходження 
організатором проведення конкурсу.  

2.5. Крім документів, визначених у п.2.4 цього Регламенту, перевізник-
претендент подає конкурсні пропозиції, які включають: 

- інвестиційний проект-зобов’язання щодо оновлення парку автобусів 
(обов’язково в разі невідповідності транспортних засобів умовам конкурсу); 

- дані про граничну вартість проїзду, її зниження для окремих груп 
пасажирів; 

- відомості про додаткові сервісні послуги пасажирам під час 
перевезення; 

- інші документи, що, на думку перевізника-претендента, можуть мати 
значення під час конкурсу. 

Конкурсні пропозиції, які надані у закритих конвертах, відкриваються 
під час проведення конкурсу. 

2.6. 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 у розділі IV заяви, і, в разі 
визнання його переможцем у конкурсі (конкурсах) з вищим пріоритетом, до 
участі в інших конкурсах він не допускається. 

2.7. Документи на конкурс закінчуються прийматися за 5 днів (крім 
святкових і вихідних) до дати його проведення та реєструються у журналі 
поданих документів. Подані несвоєчасно або не в повному обсязі документи 
не реєструються і повертаються перевізнику-претенденту із зазначенням 
причин.  

Заяви на участь у конкурсі, що надсилалися перевізниками-
претендента- ми поштою і надійшли після закінчення терміну прийому 
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документів, приймаються до розгляду при наявності відмітки про їх 
прийняття до пересилки не пізніше ніж за 3 робочі дні до дня закінчення 
терміну прийому документів.  

У разі надходження конкурсних пропозицій в одному конверті з 
документами, такі конверти відкриваються організатором проведення 
конкурсу за мірою надходження. 

Інформація чи звернення органів виконавчої влади, місцевого 
самоврядування, громадських організацій та громадян, що стосуються 
проведення конкретного конкурсу, приймається до розгляду у разі, коли дата 
їх вхідної реєстрації є не пізнішою останнього дня прийому документів на 
участь у конкурсі.  

2.8. Працівникам, що задіяні у підготовці та проведенні конкурсу, 
забороняється розголошувати будь-яку інформацію щодо перевізників-
претендентів та поданих документів на участь у конкурсі. 

2.9. Після закінчення терміну прийому документів на участь у конкурсі 
організатор проведення конкурсу: 

- надає до територіальних органів Головавтотрансінспекції та 
Державто- інспекції інформацію щодо перевізників-претендентів, їх 
матеріально-виробни- чу базу, рухомий склад, що пропонується 
використовувати на об’єктах конкурсу, з метою перевірки достовірності 
поданих документів та підготовки даних щодо кількості порушень 
ліцензійних умов, вимог безпеки дорожнього руху та безпеки перевезень, 
дорожньо-транспортних пригод з вини водіїв перевізника-претендента, 
кількості несплачених перевізниками-претендентами фінансових (штрафних) 
санкцій, застосованих Головавтотрансінспекцією та Державтоінспекцією, 
неоскаржених у судовому порядку; 

-  здійснює перевірку даних щодо санації або банкрутства перевізника-
претендента на підставі інформації, наданої на запит відповідними 
податковими органами; 

- виконує аналіз поданих перевізниками-претендентами документів на 
участь у конкурсі з метою попереднього підрахунку балів (згідно з додатком 
3) та надання для ознайомлення членам конкурсного комітету.  

2.10. Перевізник-претендент повинен мати у достатній кількості 
сертифіковані автобуси відповідного класу для забезпечення перевезень 
пасажирів на об’єкті конкурсу. 

2.11. До участі у конкурсі не допускаються перевізники-претенденти, 
які: 

2.11.1. Визнані  банкрутами  або  щодо  яких  порушено   процедуру 
банкрутства (за винятком тих,  стосовно яких проводиться процедура 
санації),  або які  проходять  процедуру  ліквідації  як  суб'єкти 
господарювання.  

2.11.2. Подали  на розгляд документи не в повному обсязі або такі, що 
містять недостовірну інформацію. 

2.11.3. Пропонують   використовувати   автобуси,  переобладнані  з 
вантажних автомобілів. 
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2.11.4. Мають несплачені штрафні санкції,  неоскаржені у  судовому 
порядку  (що були накладені не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
конкурсу).  

2.11.5. Не відповідають вимогам до автомобільного перевізника, який 
повинен:  

- виконувати вимоги Закону України «Про автомобільний транспорт» 
та інших законодавчих і нормативно-правових актів України у сфері 
перевезення пасажирів;  

- утримувати транспортні засоби в належному технічному і 
санітарному  стані та забезпечувати їх зберігання відповідно вимог чинного 
законодавства;  

- забезпечувати безпеку дорожнього руху, контроль технічного і 
санітарного стану транспортних засобів перед виїздом на маршрут, 
проведення  медичного контролю водіїв, умови для їх праці та відпочинку 
згідно з вимогами законодавства;  

- організувати водіям проведення періодичного навчання методам 
надання першої медичної допомоги потерпілим від дорожньо-транспортних 
пригод, стажування та інструктаж у порядку, визначеному центральним 
органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту; 

- надавати водіям відповідну документацію, необхідну для здійснення 
перевезення пасажирів; 

- організовувати підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів 
автомобільного транспорту, діяльність яких пов’язана з наданням послуг 
пасажирських перевезень автомобільним транспортом, один раз на п’ять 
років, а з питань безпеки перевезень, охорони праці та пожежної безпеки - 
один раз на три роки в порядку, який визначає центральний орган виконавчої 
влади з питань автомобільного транспорту (для автомобільних перевізників 
із кількістю транспортних засобів десять і більше).  

2.12. Рішення про недопуск перевізника-претендента на участь у 
конкурсі, за наявності однієї з вищеперерахованих причин, приймається 
організатором проведення конкурсу до моменту проведення закритого 
засідання конкурсного комітету, на якому відбувається голосування щодо 
визначення переможця конкурсу. 

  
ІІІ. Проведення конкурсу та визначення переможця 
 

3.1. Під час проведення конкурсу конкурсний комітет розглядає 
пропозиції перевізників-претендентів виключно за такими показниками: 

3.1.1. Наявність: 
- достатньої кількості автобусів, які відповідають умовам конкурсу за 

класом та пасажиромісткістю (категорія, пасажиромісткість, додаткове 
обладнання); 

- виробничої бази; 
- характеристики та кількості резерву автобусів для заміни рухомого 

складу в разі виходу техніки з ладу; 
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- транспортних засобів, призначених для перевезення осіб з 
обмеженими фізичними можливостями; 

- сертифіката відповідності послуг із перевезення пасажирів 
ліцензійним умовам; 

- порушень безпеки дорожнього руху, чинного законодавства, 
ліцензійних умов; 

- інвестицій (кредитів) на придбання нового рухомого складу. 
3.1.2.Умови: 
- підтримання належного технічного та санітарного стану рухомого 

складу; 
- щоденного огляду стану здоров’я водіїв, контролю за режимом їх 

праці та відпочинку; 
- контролю за технічним станом транспортних засобів перед виїздом; 
- виконання регламентних робіт із технічного обслуговування та 

ремонту транспортних засобів; 
- зберігання транспортних засобів. 
3.1.3. Термін експлуатації автобусів (рік виготовлення, термін 

фактичної експлуатації). 
3.1.4. Досвід роботи перевізника-претендента, пов'язаної з відповідним 

видом перевезення. 
3.1.5. Якість роботи автомобільного перевізника на цьому маршруті (у 

разі  обслуговування на умовах договору (дозволу), укладеного (наданого) на 
підставі попереднього конкурсу. 

3.1.6. Запропонований граничний рівень тарифу. 
3.2. Під час проведення конкурсу представники організатора та органів 

державного контролю, які входять до складу конкурсного комітету, у межах 
своєї компетенції надають характеристику діяльності перевізника-
претендента. 

3.3. На час проведення конкурсу запрошуються всі перевізники-
претенденти, що беруть участь у конкурсі, у присутності яких оголошуються 
конкурсні пропозиції. Претендентам надається право на обґрунтування 
запропонованих ними  та внесення додаткових конкурсних пропозицій у 
письмовому вигляді. 

3.4. У разі відсутності перевізника-претендента на конкурсі його 
інтереси може представляти особа, яка має довіреність, видану згідно з 
чинним законодавством. 

Якщо представник перевізника-претендента відсутній, конкурсний 
комітет розглядає конкурсні пропозиції, викладені в поданих претендентом 
документах. 

3.5. Якщо на одному об’єкті конкурсу бере участь один перевізник-
претендент, то рішення про визначення його переможцем конкурсу 
приймається конкурсним комітетом шляхом голосування.   

3.6. У разі участі в конкурсі двох або більше перевізників-претендентів  
конкурсний комітет визначає кращого з використанням бальної системи 
оцінки      пропозицій перевізників-претендентів. 
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Переможцем конкурсу визнається перевізник-претендент, який за 
результатами розгляду набрав найбільшу кількість балів відповідно до 
системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів. 

Претендентом, який посів друге місце, визнається перевізник-
претендент  з найбільшою кількістю балів відповідно до системи оцінки 
пропозицій перевізників-претендентів без урахування показника переможця 
конкурсу. 

3.7. У разі, коли учасники конкурсу набрали однакову кількість балів, 
перевагу має той перевізник-претендент,  що подав конкурсному комітетові 
сертифікат відповідності послуг із перевезення пасажирів ліцензійним 
умовам, має більший досвід роботи на маршрутах міста Кривого Рогу, в усіх 
інших випадках переможець конкурсу визначається шляхом голосування. 

3.8. Рішення про результати конкурсу приймається конкурсним 
комітетом на закритому засіданні в присутності не менш як половини його 
складу, у тому числі голови конкурсного комітету або його заступника, 
простою більшістю голосів. 

У разі  рівного  розподілу голосів вирішальним є голос голови 
конкурсного комітету (або за його відсутності голос заступника голови 
конкурсного комітету). 

3.9. У разі надходження під час проведення конкурсу додаткових 
даних,  що потребують перевірки, та неможливості перевірити їх одразу 
конкурсний комітет може не прийняти рішення про результати конкурсу та 
перенести прий- няття рішення на одне з наступних засідань, але не пізніше 
ніж протягом 30 календарних днів. У цьому разі додаткові документи від них 
не приймаються. 

3.10. Протокол засідання конкурсного комітету повинен містити 
інформацію про: 

- номери та назви об'єктів конкурсу; 
- назви перевізників-претендентів; 
- додаткові конкурсні пропозиції перевізників-претендентів, що 

пропонувалися ними під час конкурсу і не зазначалися у поданих 
документах; 

- 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. 

3.11. Рішення конкурсного комітету оформлюється у вигляді протоколу 
та в 5-денний термін надається організатору проведення конкурсу, який 
уводить його в дію наказом протягом 30 робочих днів із дня проведення 
конкурсу, якщо результати конкурсу не оскаржувалися.   

3.12. Витяги з протоколу засідання конкурсного комітету надаються на  
підставі письмової заяви перевізника-претендента до конкурсного комітету у 
20-денний термін із дня його засідання. 

 
ІV. Укладення договору на перевезення пасажирів із переможцем 

конкурсу 
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4.1. Організатор перевезень у 5-денний термін (крім святкових і 

вихідних) із дня введення в дію рішення конкурсного комітету укладає з 
переможцем конкурсу договір на перевезення пасажирів згідно з умовами 
визначеного конкурсу. У разі письмової його відмови від укладення такого 
договору, його укладають з перевізником-претендентом, який посів друге 
місце. 

4.2. Якщо перевізник-претендент брав участь і визнаний переможцем у 
кількох конкурсах, договір на перевезення пасажирів укладається на кожний    
об'єкт конкурсу окремо. 

4.3. Термін дії договору на перевезення пасажирів становить п'ять років 
та не може бути продовжено. 

У разі відсутності в перевізника-претендента автобусів, що 
відповідають умовам конкурсу, договір на перевезення пасажирів 
укладається на один рік.  

4.4. Дія договору на перевезення пасажирів не може бути достроково 
зупинена в частині відносин щодо обслуговування окремих маршрутів, а 
тільки на весь об'єкт конкурсу. 
 

V. Оскарження результатів конкурсу 
 

Скарги за результатами конкурсу можуть подаватися перевізником-
претендентом протягом 10 днів з дати його проведення та розглядатися 
організатором перевезень протягом 30 днів з дня їх надходження. 
Неврегульовані організатором перевезень спори розв’язуються в 
установленому законодавством порядку.  
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                                                                                                                Додаток 1  
                                                                                              до Регламенту проведення конкурсу 
                                                                                              з перевезення пасажирів на міських 
                                                                                              автобусних маршрутах загального  
                                                                                              користування 

АНКЕТА 
перевізника-претендента на участь у конкурсі з перевезення пасажирів 

на міських автобусних маршрутах загального користування 
в межах об'єкта конкурсу №______________________ 

                                                   (номера маршрутів) 
 

УВАГА!!! За подання недостовірної інформації відповідальність несе претендент! 
№ 
з/п 

Найменування показників Відповідь 
так «+» 
ні  «-» 

Приміт-
ка 

1 2 3 4 
І. Здатність претендента забезпечити підтримання належного 

технічного та санітарного стану рухомого складу, його зберігання, 
виконання регламентних робіт з ТО і ремонту транспортних засобів 
(надалі - ТЗ), здійснення контролю перед виїздом на лінію за 
технічним станом ТЗ та станом здоров’я водіїв:  

а) щоденний контроль за технічним станом ТЗ: 
 - здійснюється власними силами та засобами   
 - здійснюється  на підприємстві ________________ 

згідно з договором від ___ ______ 20__р. № ____, 
що діє по ___ ______ 20__р. 

  

 - не здійснюється   
б) щоденний огляд стану здоров’я водіїв: 

 - здійснюється штатним медичним працівником у 
спеціально облаштованому медичному пункті  

  

 - здійснюється згідно з договором від  
__ ______ 20__р. № ___, що діє по__ ______ 20__р. 

  

 - не здійснюється   
в) контроль за режимом праці та відпочинку водіїв: 

 - здійснюється документально (існує графік роботи 
та відпочинку водіїв, журнал обліку робочого часу 
тощо) 

  

 - не здійснюється   
г) зберігання ТЗ під охороною: 
 - на власній базі    
 - у спеціально пристосованому місці згідно з 

договором від ____ ______ 20__р. № _____, що  
діє по ____ ______ 20__р. 

  

 - не здійснюється   
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1 2 3 4 
ІІ Термін експлуатації автобусу (у випадку, коли транспортні засоби 

перевізника-претендента мають різний термін експлуатації, зазна- 
чається середній термін експлуатації автобусів): 

а) до 1 року   
б) від 1 до 3 років   
в) від 3 до 7 років   
г) від 7 до 10 років   
д) понад 10 років   
ІІІ Досвід роботи перевізника-претендента, пов’язаної з відповідним 

видом перевезень, становить: 
а) до 1 року   
б) від 1 до 3 років   
в) понад 3 роки   
ІV ТЗ, призначені для перевезення осіб з обмеженими фізичними 

можливостями:  
а) експлуатується перевізником-претендентом на 

інших маршрутах 
  

б) пропонується до використання на об’єкті конкурсу   
V Інші показники: 

 
а) нижчий рівень тарифів або вартості послуг із 

перевезення  
  

б) Наявність інвестицій (кредитів) для придбання 
нового рухомого складу 

  

 
 

Увага!!! 
 

З Регламентом проведення конкурсу ознайомлений. 
Про можливість недопущення до участі у конкурсі за надання  недостовірної 

інформації повідомлений. 
 
 
 
«____»___________20___ р.    ___________________    
_____________________   
     (дата заповнення)                                       ( підпис)                                           (ПІБ)  
 
 
М.П. 
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                                                                                          Додаток 2  
                                                                                         до Регламенту проведення конкурсу 
                                                                                         з перевезення пасажирів на міських 
                                                                                         автобусних маршрутах загального  
                                                                                         користування              

ЗАЯВА 
на участь у конкурсі з перевезення пасажирів 

на міських автобусних маршрутах загального користування 
 
     Відповідно до   вимог   Закону   України  «Про  автомобільний 
транспорт», рішення виконкому міської ради ___________________________  
                                                                                                         (дата, номер та назва) 
та оголошення організатора проведення конкурсу в Криворізькій міській 
комунальній газеті «Червоний гірник»  ________________________________  
                                                                                          (номер та дата) 
_________________________________________________________  претендує  
                          (найменування суб'єкта господарювання) 
на одержання права здійснювати перевезення   пасажирів   у   межах  об'єкта  
конкурсу _________________________________________________________. 
                                                   (номера маршрутів) 
                              

ПЕРЕЛІК МАРШРУТІВ                       
Початкова та кінцева 

зупинки маршруту, основні 
проміжні зупинки 

Кількість 
оборотних 
рейсів 

 

Відстань від 
початкової до 

кінцевої зупинки, 
км 

Режим 
руху 

автобусів
 

1.    

2.    

 
I. Загальні дані 
Повна назва суб'єкта господарювання: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Скорочена назва суб'єкта господарювання (торгова марка, бренд): 
__________________________________________________________________ 
Ідентифікаційний код суб'єкта господарювання (код ЄДРПОУ): 
          
Прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта господарювання: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Телефон:                                                       Телефакс: 

Мобільний телефон:                                    Контактна особа: 
            _______________________________          

II. Місце знаходження суб'єкта господарювання 
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Країна:   Україна                            Поштовий індекс:  
Область: 
__________________________________________________________________ 
Район: 
__________________________________________________________________ 
Місто (село): 
__________________________________________________________________ 
Вулиця: 
__________________________________________________________________ 
Будинок:                      Корпус:                      Квартира (офіс): 

 
                    

 
III. Банківські реквізити 
 
Розрахунковий рахунок:  
 
у _______________________________________  МФО 
          
IV. Додаткова інформація 
_________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
V. Перелік документів, що додаються до заяви 
_________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
У зв'язку з участю в конкурсі підтверджую, що: 
- з Регламентом проведення конкурсу ознайомлений; 
- згоден брати участь у конкурсі відповідно до Регламенту проведення 
конкурсу, визначеного організатором; 
- з об’єктом конкурсу та його основними характеристиками ознайомлений; 
- всі дані, зазначені у поданих мною документах, відповідають дійсності; 
- на момент проведення  конкурсу невизнаний банкрутом, не порушено 
справу про банкрутство або проводиться процедура санації; 
- у разі перемоги згоден укласти договір. 
 
 ___ __________ 20__ р.   ___________________    ______________________ 
               (дата)                                  (підпис заявника)                                   (ПІБ) 
 МП 
Заяву прийнято: ___ ______ 20__ р.           ______________________________        
                                     (дата)                            (прізвище, ім'я та по батькові, посада та  
                                                                                       підпис особи, яка прийняла документи)  
 
До журналу реєстрації поданих документів внесено за №__________. 
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                                                                                                                Додаток 3  
                                                                                              до Регламенту проведення конкурсу 
                                                                                              з перевезення пасажирів на міських 
                                                                                              автобусних маршрутах загального  
                                                                                              користування 
 

ПЕРЕЛІК 
показників нарахування балів за системою оцінки пропозицій 

перевізників-претендентів 

 

№ 
з/п Найменування показника Кількість 

балів 
І. Здатність претендента забезпечити підтримання належного 

технічного та санітарного стану рухомого складу, його зберігання, 
виконання регламентних робіт з ТО і ремонту транспортних засобів 
(надалі - ТЗ), здійснення контролю перед виїздом на лінію за 
технічним станом ТЗ та станом здоров’я водіїв: 

1. Здійснення щоденного контролю за станом ТЗ власними 
силами та засобами                                        10 

2. Проведення щоденного огляду стану здоров’я водіїв 
штатним медичним працівником у спеціально об-
лаштованому медичному пункті підприємства 

6 

3. Здійснення документального контролю за режимом праці 
та відпочинку водіїв на маршруті 3 

4. Забезпечення зберігання ТЗ під охороною 5 
ІІ. Термін експлуатації автобусів (рік виготовлення, термін фактичної 

експлуатації): 
1. Новий рухомий склад (термін експлуатації до 1 року) 20 
2. Від 1 до 3 років 15 
3. Від 3 до 7 років 10 
4. Від 7 до 10 років 2 
ІІІ. Досвід роботи перевізника-претендента, пов’язаної з відповідним 

видом перевезень, становить: 
1.  Від 1 до 3 років 2 
2. Понад 3 роки 5 
ІV. Наявність та тяжкість порушень безпеки дорожнього руху, чинного 

законодавства, ліцензійних умов:  
1. Відношення кількості порушень ліцензійних умов, які 

впливають на безпеку перевезень, або невиконаних 
приписів про усунення порушень ліцензійних умов 
протягом одного року до кількості автобусів перевищує 
0,1 (за інформацією Головавтотрансінспекції) 

-10 
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№ 
з/п Найменування показника Кількість 

балів 
2. Відношення кількості дорожньо-транспортних пригод 

із вини водія перевізника-претендента протягом одного 
року до кількості автобусів перевищує 0,1 (за 
попередньою інформацією Державтоінспекції та/або 
Головавтотранс- інспекції)  

-10 

3. Відношення кількості порушень вимог безпеки 
дорожнього руху (Правил дорожнього руху, норм і 
стандартів з безпеки дорожнього руху) протягом одного 
року до кількості автобусів перевищує 0,5 

-5 

V. Наявність у перевізника-претендента транспортних засобів, 
призначених для перевезення осіб з особливими потребами: 

1. Експлуатується перевізником-претендентом на інших 
маршрутах 2 

2. Пропонується до використання на об’єкті конкурсу 5 
VІ. Наявність протягом року фактів порушення умов 

договору на відповідному маршруті, зокрема в 
частині невиконання запланованої кількості рейсів 
(менш як 95%) 

-5 

VІІ. Нижчий рівень тарифів або вартості послуг із 
перевезення 3 

VІІІ. Наявність інвестицій (кредитів) для придбання 
нового рухомого складу 3 
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Аналіз регуляторного впливу 
до проекту рішення  виконкому міської ради  «Про затвердження 

Регламенту проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських 
автобусних маршрутах загального користування» 

 
1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати 

шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінка 
важливості цієї проблеми. 

У зв’язку зі вступом в дію Постанови Кабінету Міністрів України від 
03.12.2008 №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з 
перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» 
виникла необхідність затвердження Регламенту, який встановлює 
особливості процедури конкурсного відбору автомобільного перевізника та 
форму анкети, в якій визначено питання, що будуть враховані під час 
розрахунків за бальною системою оцінки пропозицій перевізників-
претендентів. 

Упровадження цього регуляторного акта надасть можливість 
організатору перевезень здійснити проведення конкурсу, залучити 
автомобільних перевізників для роботи на міських маршрутах загального 
користування та забезпечити перевезеня пасажирів громадським 
автомобільним транспортом. 

 
2. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути 

розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного 
регулювання. 

Відповідно до чинного законодавства України повноваження в частині 
затвердження Регламенту покладено на організатора перевезень – 
виконавчий комітет Криворізької міської ради. 

Провадження цього регуляторного акта забезпечить прозорість дій 
органів місцевого самоврядування, надасть суб’єктам господарювання рівні 
права та можливості для участі в конкурсі, що, в свою чергу, урівноважить 
інтереси суб’єктів господарювання, органів місцевого самоврядування та 
територіальної громади міста.   

 
3. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути 

розв’язана   за допомогою діючого регуляторного акта. 
На теперішній час відсутній діючий регуляторний акт, який регулює 

порядок проведення конкурсу.   
   
4. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого 

регуляторного акта, у тому числі здійснення розрахунку очікуваних 
витрат та вигод суб’єктів господарювання, територіальної громади та 
органів місцевого самоврядування внаслідок дії регуляторного акта. 

У результаті прийняття запропонованого регуляторного акта 
очікуються наступні витрати та вигоди для всіх учасників регуляторного 
процесу, а саме: 



 18

 
 

Учасники  
регуляторного 

процесу 
Вигоди Витрати 

1. Суб’єкти  
господарювання 

- отримають можливість 
здійснювати господарську 
діяльність із забезпеченням 
фінансових результатів від неї; 
- визначатимуться автомобільними 
перевізниками в рівних умовах, 
виключно на конкурсних засадах 
із використанням бальної системи 
оцінки наданих пропозицій; 
- братимуть участь у конкурсі на 
безоплатній основі 

- на оформлення 
документів, 
необхідних для 
участі у конкурсі; 
- на оновлення 
рухомого складу 

2. Органи  
місцевого  
самоврядування 

- забезпечать визначення 
автомобільного перевізника 
відповідно до чинного 
законодавства; 
- підвищать прозорість та 
відкритість проведення конкурсу; 
- сприятимуть конкурентному 
розвитку сфери надання послуг 
пасажирських перевезень на 
міських автобусних маршрутах 
загального користування 

- на оприлюднення 
необхідної 
інформації щодо 
проведення 
конкурсу  

3. Територіальна 
громада 

- отримає можливість 
користуватись пасажирським 
автомобільним транспортом на 
території міста 

- не передбачаються 

Також слід зазначити, що у проекті регуляторного акта внесено 
принципові зміни щодо формування об’єкта конкурсу, а саме: на міських 
маршрутах загального користування визначено, що об’єктом конкурсу може 
бути маршрут (кілька маршрутів) міського автобусного сполучення, що, 
окрім спрощення процедур державного регулювання процесів організації 
перевезень пасажирів та їх контролю за рахунок укрупнення суб’єктів 
господарювання, унеможливлює залучення до участі у конкурсі перевізників-
претендентів з кількістю рухомого складу до 10 автобусів, яких на 
теперішній час близько 900 осіб (95% від загальної кількості автомобільних 
перевізників у місті), і, як наслідок, змусить їх припинити свою діяльність у 
сфері надання послуг пасажирських перевезень на міських автобусних 
маршрутах загального користування.  

Недопуск до участі у конкурсі автомобільних перевізників, які 
пропонують використовувати автобуси, переобладнані з вантажних 
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автомобілів, призведе до зняття з конкурсу більшої кількості автобусів, які на 
теперішній час виконують перевезення пасажирів у місті. 

Враховуючи відсутність у місті автомобільних перевізників, які б 
власним рухомим складом мали змогу в повному обсязі забезпечити роботу 
автобусів на міських маршрутах загального користування, реалізація всіх 
вигод внаслідок дії регуляторного акта потребує тривалого часу або 
вирішення вищезазначених проблемних питань на законодавчому рівні.  

5. Визначення цілей державного регулювання. 
Впорядкування порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів 

на міських автобусних маршрутах загального користування.  
 
6. Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних способів 

досягнення визначених цілей, у тому числі тих, які не передбачають 
безпосереднього державного регулювання господарських відносин. 

Альтернативним способом досягнення визначених цілей є: 
- можливість відмовитися від державного регулювання, але згідно з 

чинним законодавством організацію пасажирських перевезень, проведення 
конкурсу та затвердження Регламенту покладено на органи місцевого 
самоврядування; 

- проводити конкурс без затвердження Регламенту, але 
порушуватимуться вимоги ст.ст. 11, 32 Постанови Кабінету Міністрів 
України від 03.12.2008 №1081. 

  
7. Аргументація щодо переваг обраного способу досягнення 

визначених цілей. 
Прийняття саме цього регуляторного акта надасть можливість 

відповідно до чинного законодавства залучити на конкурсних засадах 
автомобільних перевізників, які забезпечуватимуть виконання пасажирських 
перевезень на міських автобусних маршрутах загального користування. 
Місцева влада забезпечить контроль за перевезеннями пасажирів.  

Суб’єкти господарювання братимуть участь у конкурсі з 
використанням бальної системи оцінки наданих пропозицій, що сприятиме 
прозорості та відкритості визначення автомобільного перевізника, розвитку 
конкурентного середовища у сфері пасажирських перевезень. 

Завдяки оновленню автомобільними перевізниками рухомого складу 
пасажири отримають можливість користуватися комфортними та сучасними 
автобусами. 

  
8. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначених 

проблем шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта. 
У запропонованому регуляторному акті визначено механізм підготовки 

та проведення конкурсу, необхідний для керівництва організатору 
проведення конкурсу, конкурсному комітету та перевізникам-претендентам. 

Наряду із цим, чітке декларування критеріїв конкурсного відбору дає 
змогу перевізникам-претендентам більш ретельно готуватися до участі у 
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конкурсі та підвищувати якісні показники своєї діяльності до рівня вимог 
конкурсу заздалегідь.  

За рахунок проведення конкурсу планується залучення автомобільних 
перевізників для роботи на міських автобусних маршрутах загального 
користування, які забезпечать виконання сталих та якісних перевезень 
пасажирів у місті. 

 
9. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі 

прийняття запропонованого регуляторного акта. 
Прийняття запропонованого регуляторного акта забезпечить 

можливість проведення конкурсів, дасть змогу суб’єктам господарювання–
автомобільним перевізникам отримати стабільну роботу, сталі доходи, 
створити додаткові робочі місця для водіїв, прискорити розвиток 
пасажирських перевезень шляхом оновлення рухомого складу. Населення 
міста отримає зручні та комфортні перевезення.  

  
10. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей із 

найменшими витратами для суб’єктів господарювання, територіальної 
громади та органів місцевого самоврядування. 

Затвердження Регламенту надасть можливість: 
- органам місцевого самоврядування проводити конкурси відповідно 

до чинного законодавства, залучати нових автомобільних перевізників для 
роботи на міських маршрутах загального користування, забезпечувати 
перевезення пасажирів автотранспортом; 

- суб’єктам господарювання брати участь у конкурсі з 
використанням бальної системи оцінки наданих пропозицій, проваджувати 
діяльність у сфері надання послуг пасажирських перевезень, отримувати 
прибуток;   

- забезпечити територіальну громаду більш зручними та 
комфортними автоперевезеннями за всіма напрямками. 

 
11. Обґрунтування щодо вигод, які виникатимуть унаслідок дії 

запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрати 
у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно 
визначені. 

Головними якісними показниками є стабільна робота суб’єктів 
господарювання, отримання населенням якісних послуг та більш повного 
транспортного забезпечення, підвищення комфортності перевезень.  

Витрати органів місцевого самоврядування на оприлюднення 
необхідної інформації щодо проведення конкурсу, суб’єктів господарювання 
– на оновлення рухомого складу, територіальної громади – не 
передбачаються. 

 
12. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог 

регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються 
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органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні 
впроваджуватися та виконувати ці вимоги. 

 Упровадження та виконання вимог регуляторного акта не потребує 
додаткових витрат із місцевого бюджету. Суб’єкти господарювання–
автомобільні перевізники за результатами проведення конкурсу укладають 
договори на перевезення пасажирів та повинні впроваджувати і виконувати 
покладені на них функції. Мешканці міста користуються послугами 
пасажирських перевезень, забезпечуючи цим роботу автобусів на маршрутах. 

 
13. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого 

регуляторного акта. 
Головним зовнішнім чинником є зміни в законодавчій базі щодо 

порядку проведення конкурсу та визначення автомобільного перевізника, 
ліцензійних умов, нормативних документів Державного департаменту 
автомобільного транспорту, інших нормативно-правових актів у сфері 
надання послуг пасажирських перевезень.  

Постійно буде проводитися моніторинг оцінки чинників, які впливають 
на дію регуляторного акта, та, у разі необхідності, будуть вноситися до нього 
відповідні коригування і доповнення. 

 
14. Обґрунтування запропонованого терміну чинності 

регуляторного  акта. 
Запропонований регуляторний акт запроваджується на необмежений 

термін дії або до прийняття нових нормативних актів, що регламентують 
визначення автомобільного перевізника та його діяльність у сфері надання 
послуг пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах 
загального користування. У разі потреби вноситимуться зміни до нього, у 
тому числі за підсумками відстеження результативності його дії. 

15. Визначення показників результативності дії регуляторного 
акта. 

Головними чинниками результативності дії регуляторного акта є: 
- заміна автоперевізниками рухомого складу на більш нові та сучасні 

автобуси, що забезпечить оновлення парку міського пасажирського 
автотранспорту загального користування;   

- повнота закриття графіків руху автобусів по кожному маршруту, 
завдяки залученню автомобільних перевізників на конкурсних засадах. 

        
16. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися 

відстеження результативності дії регуляторного акта у разі  його  
прийняття. 

Результативність дії цього регуляторного акта буде постійно 
відстежуватися, згідно з регламентом, шляхом здійснення розробником 
проекту моніторингу: 

- проведення автоперевізниками замін рухомого складу на більш нові 
та сучасні автобуси; 

- закриття графіків руху автобусів по кожному маршруту; 
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- підвищення якості та комфортності послуг із перевезення пасажирів 
міськими автобусами загального користування. 

Базове відстеження результативності дії цього рішення буде здійснено 
через шість місяців після набрання його чинності. 

Повторне відстеження планується провести через рік після набуття 
чинності регуляторного акта, якщо рішенням виконкому міської ради не буде 
визначено більш ранній термін. За результатами буде можливо порівняти 
показники базового та повторного відстежень. У разі виявлення 
неврегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом 
внесення відповідних змін до регуляторного акта. 

Періодичне відстеження планується проводити один раз на кожні 
наступні три роки, починаючи від дня закінчення заходів щодо повторного 
відстеження результативності. 
 

Розробник проекту рішення виконкому міської ради та аналізу його 
регуляторного впливу: відділ транспорту і зв'язку виконкому міської ради, 
тел. 74-24-41, каб.155 (пл. Радянська, 1). 

 


