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РозпоРяджвння
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чут!ъ !{р ./2

11ро визначення на
коцьтрсццх засаддх
п!дприсмства (орган|зац1!)
для зд!йснення функц!й
робоного органу

8|дпов|дно до отатт| 44 3акону 9кра|ни "|{ро автомоб|льний транспорт'',

постанови 1{аб|нету й|н1стр|в }кра!ни в|д 03 щ1дня 2008 роц }(э 1081 "11ро

затвердження |{орядц проведен1{'1 конкурсу з перевезенн'1 пасаэкир!в на

автобусному мартпрут| зага!]]ьного корисцвання" (з| зм|нами), отатей 6, 39

3акону !кра|ни "|1ро м|сцев| дер;кавн| адм1н|сщац|1'':

1. 9творити ком|тет для визначення на конц?сних заоадах п|дприсмства

(орган|зац|':) для зд|йснення функц|й робоного органу з орган|зац1| забезпечення

| п|дготовки матер1ал|в д]1я проведення зас|д:йь кончрсного ком|тету з

визначен!т;т автомоб|лъних перев|знийв на прим|ських автобусних мар1шрутах

заг,ш1ьного корисцванн]1' як| не втгходять за мех! територ|| 9угу!воького району

{арк1всько! област|.

,а.о . /}''о,1-о уо!-!'р. эа !&

упо!вовахе|.а особа ор!аяу



2. 3атвердити 9мови проведеняя кончрсу д']1-,1 визначен|{'т на конкурсних

засадах п|дприемотва (орган|зац|!) для зд|йснення ф1тткц|й робоного оргатту з

орган1зац1! забезпечення | п1дготовки матер|ал1в для проведент{я зас|дань

конч?сного ком|тету з визначення автомоб|льних перев|зник|в на прим!ських

автобусних марпщутах загального користуванн'1, як| не виходять за меж1

територ|! 9уц!вського району )(арк|всько| област1 (додатоться).

3. Бизнанити, що персональний склад ком|тец д']т-'1 визначення на

кончрсних засадах п|дприемства (орган!зац|!) для зд!йснення ф1тткц1й робоного

органу затверд)куетъся ощемим розпоряд)кен}{'{м голови 9уц|воькот районно]

дер>кавно! адм|н|страц|| )0рк|всько! облаот| п1с;тя набуття нинност| давого

розпорядт(ен|'я.

4. 10ридиинопгу в1дд|лу апарац 9уфвоько| районно| державнот

адм|н|сщац|| {арк|всъко| област1 (1х4онахова Ф.Ф.) подати розпорядження на

державну реестрац|то до {уц!вського м|ськрйонното управл|ння тостиц|!

{арк1всько! облаот1.

5. 1{онтроль за виконан]'1м розпоряд)кенн,1 покласти на пер1пого

засч/пника толови 9уц|всько! районно! державно] адм|н1страц|! )ФрЁвсько!

област! 8ар;ке|нова 1Ф.1{.

6. !е розпорядженття нафвае чинност| з дня його опубл|чвання в

щомадсько-|нформац|йн|й газет1 9уту!вщини "1{расная звезда''.

|олова районно! дерэкавно!
адм!н!страц!!

Арчтп1 погодтсенн'1 дода{оться.



зАтввРджвно

Розпорядження голови

91.ту!всько| рйонно! державно|

адм|н|страц|! {щк|воько| областт

}мови

проведення конкуроу для визначення на конч4)сних засадах п1дприсмства

(орган|зацф для зд|йснення ф1тткц1й робоного органу з орган1зац!] забезпечення

| п1дготовки матер|ал|в для проведення зас1дань конт9роного ком|тец з

визначення автомоб1льних перев|зник!в на прим|ських автобуоних марптр1тах

загапьного корисцвання, як| не виходятъ за меяс| територ|! 1{уц!вськото району

{арк|воько| област!

1. 1{| }{'мови визнача1оть процедру п!дготовки та проведенн'1 конкрсу

д.]]'{ визначення на конкурсних засадах п|дприемства (орган|зац|!) для

зд|йснення функц|й робоного органу з орган1зац1! забезпечення | п1дготовки

матер|ал|в д]1я гФоведення зас|дань кончрсного ком|тету з визначення

автомоб|льних перев|зник1в на прим|ськгх автобусних мар1прутах загального

користвання' як1 не вгходять за меж| територ!! 91ту!вського району

}о/7?|21е 2/у/
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)(арк!всько! област1.

2. 1ерм1ни, що вживатотъся в цих !мов€!х' мс!}0ть таке значення:

1) кончрсний ком|тет - орган, }творений ортан|затором д,1я розг.]1яду

концрсних пропозиц|й та прийттяття р|тшення про переможця конкуроу д]1я

визначення на концрсних засадах п|дприемства (орган|зац1|) для зд1йснеттня

функц1й робового органу з орган|зац|т забезпечент{я 1 п|дготовки матер1ал|в для

проведенн'1 зас|дань концроного ком|тец з визначення автомоб|льних

перев[зник!в на прим|ських автобусних марпщ}тах зат€шьного користрання, як1

не виходять за меж| територ|| 9уц!всъкото району )(арк1всько{ област|;

2) ортан|затор - 9уц|воька районна дер>кавна адм|н|страц|я !арк|всько!

обласЁ, яка реал|зуе повнова;кення з ортан|зац|т паса)кирських !!еревезень на

прим|ських автобуоних мар|]1рутах загального корисцвання, як1 не виходять за

меж! територ!| !{уц|вського району

|нфраструкцри 9уц!всько| районнот

област1.

{арк1воъко| област1, нерез в|дд|л

державно| алм!н1сграш!| !,арк|всько|

3. !1роведенття кончрсу на визначен1{я робоного органу (дал| - конкрс)

забезпенуе орган|затор.

4. Фб'ектом конк}рсу е виконан|#1 функц|й з п1дготовки матер|ал|в щодо

}мов концрсу паспорт1в автобусних марпщут|в, анал!зу одержанло< пропозиц|й

та ]х оц|нь"и, договор|в з перемо>кцями кончрсу та 1н1пих матеР1ал1в.

5. Фрган|затор розм1щуе не п|зн|тпе н1хс за 30 дн1в до понатку конкурсу в

засобах масово| 1нформац|! оголо1пення про проведення кончрсу' в якому

визнач!1]оться:



1) основн| характеристики об'скта кончрсу;

2) отрок подан! та адреса, за яко}о пода}оться док$4енти для утаст| у

концро!, телефон для дов|док;

3) м!оце, дата та час початц проведення зас|дання конкурсного ком|тец;

4) умови конкуроу

6. } конкурс| мо;куть брати утасть п|дприсмства (орган!зац!!), що ма1оть

фах|вц1в та досв1д роботи не мен]]]е щьох рок1в з питань орган'зац1!

пасажирських перевезень' у тому нисл| доов|д |з забезпечення розроблення

паспорт|в автобусттих марпщр|в зага]1ъног0 корисцвання з ви3наченням

необх|дно1 к|лькост| автобус|в, !х пасокиром!сткост|, класу техн|чних та

еколог|чних показник|в, розкладу руху та обсте>кент{я дорожн|х }т4ов на

предмет в|дпов|дност1 !х вимогам щодо ортан!зац|! рецлярного автобусного

сполученн'1'

7. Ёе допускатоться до утаст| в концро| п|дприсмства (орган|зац|!), як|

нада}оть посщ/ги з перевезень' провадять д|яльн!сть на ринц транспортних

лоолуц пов'язану з надан|#1м !1осщ/г з перевезень, щ)едставлятоть |нтереси

окрем и х автомоб!льних перев|зник!в.

8. з метото утаот1 у концрс| п|дприсмство (орган|зац|я) - претендент

подас секретар1о кончрсно]'0 ком|тец у визначений в оголопленн] терм1н так1

док}ъ4енти:

1) заяву на учаоть у концро| зг|дно 1з встановленого формото
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(додаеться);

2) коп|! дочтлент|в, що п|дтвердя<1тоть наявн!оть у п]дт{риемства

(орган1зац|]) фах!вц|в у галуз! автомоб|лъног0 транспорт та ]х оов|ц;

3) коп1! дощълент|в, що п|дтверд:кутоть наявн!оть у п!дприемства

матер|ально-техн!нного забезпенення;

4) коп|то виписки з €диного державного реестру торидинних оо|б та

ф1зивних ос!б-п|дприсмц1в;

5) коп1то €тацу (|{опоэкення) п|дприемства (орган|зац1|).

1{оп|| доцълент|в, повинн| б1ти зав|рен1 п!дприемством (орган|зац1сто) в

установпеному законодавотвом порядку.

|[одан| на конч?с документи реестр}']оться секретарем конч4)сного

ком|тету у :курнал! обл|ч. ,{очменти, що над|йп!ли п|сля встановленого сщоч

не приима]оться.

,{окументи, подан1 не в повному обояз1, не реесщ}'тоться | повертатотъся

претендент з в1дпов|дним общунцъаннятл. 8с1 заува;кення та недол|ки при

подан| доцълент|в на утастъ в концрс1 п|дприсмства (орган|зац|!) ма.тоть

можлив|сть виправити протягом двох дн!в та подати дочменти повторно.

(онкурсний ком!тет вивчас. систематизус па анал|зус вс| лопс1лиенти. як!

над1йптли в!д п|дприемств (орган|зац|й).

9. ! раз| в|доутност| претендент1в на зд|йсненля функц|й робоното о!гану

орган!затор забезпенуе проведен1{я конкшсу самос!|йцо, однак протягом

пер!.оду не б|ль:п як два роки з момент), оголо]пення конщ?су на визначення

робоного органу.
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10. |1еремо:кцем концрсу визначастьоя пйприсмство (орган|зац1я), яке за

оц|нкото конщрсного ком1тец найб1льпле в|дпов|дае !мовалл конщрсу

Р1шення про результати конк}Рсу приймас': ься конкурсним ком!тетоу на

закритому зас!данн! в присщност! не менше лоловини його складу в!дкригим

голос),ъанням просто1о б|льтп1стто голос|в. } раз| р|вного розпод1щ толос1в

вщ!шальним с голос головуючого на зас|данн! конк)рсного ком!':ец.

|1еремо>кець конкурсу оголо111уеться на в|дкритому зас|данн1 кончрсного

ком1тец |з запроптенн'1м на ньоп) вс|х претендент|в'

11. -[кщо в кончрс1 взяв )д1асть т|льки один претенденъ перемо)кцем

конкурсу моэке б1ти визначений цей претендент.

12. 1{онк1рс е в|дкритим для вс1х претендент|в, як! в1дпов|да]оть вимогам,

що передбанен! цими !мовами.

13. Р1плення кончрсного ком|тец оформля}оться протоколом, який

п|дпис1тотъ вс1 нлени концрсного ком|тец, як| взяли уласть у голооуванн|.

3 перемохсцем конц?су укладасться догов|р про виконант:я функц|й

9мов проведення кончрсу особи, право яких

в1дпов|дното скарго|о до орган|затора. €карга

10 дн!в з дня одер)кання коп|! р1п:енття

робоного органу. (трок д|} договору встановл{оеться за домоы1ен1ст}о м'{(

оргал|затором та робоним органом, але не б1льтп як на три роки.

14' 9 раз1 пор}'!пення цих

пору1]]ено, мох1)ть звернутися з

мо:ке бути подана не йзн|тпе

конкуРснок) ком1тец.

Фрган|затор п!сля одер>канття скарги перев1фяс зазначен| факти. 9 раз|

ви'! вленн'| порушень орган|за':ор скасовус р|шенъш концрсного ком!тец з

визначен}б1 перемо)кця конц?су 8|дпов|дь скар:т(ниц надаетьоя протягом

з 0 календарних дн|в з дня одер>кан!{'{ скарги.
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спориЁеврецльован| орган1затором

законодавством [1орядку'

|{ер!впик апарац райопно!
дерхсавно| адм1н!страц!|

о|тищенко 62 706

розв'язутоться в установпено}[у

|.к). ковтун

щ,



{одаток

до !мов проведенця конкуроу для

визначен1{я на конкуроних засадах

п!дприсмства (оргат;1зат11;') .]]1я

зд|йсневня функш1й робоногю оргагту

орган|зац|! забезпечеттня

п!дготовки матер|ал|в для проведет+ня

зас{дань ког:курсного ком|тец з

визначення

лерев|зник|в на

автомоб]льгтих

лрим!сьт<их

автобусних мар1прутах загально1ю

корисцвання. як! не виходягь +а ме;:с]

!е!и:о!!1' 9уг11вськот" !]1| ' !!'

!,арк|всько| област| (пункт 8)

3аява

на участь у конк}рс! на визнанення робоного органу

(повна назва п|дприемства (орган1зац|1)

претендуе на у{асть у конкурс| на визнатення п|дприсмства (орган|зац!!) для

виконання функц|й робоного органу

3 1тловами проведення конкурсу' об'ектом конкурсу'га його с:сттовницти

хапактепис и ками о]наиоулении

1' зАгАльн] дАн]

|1овне найменрання суб'скта господар{ованн-'1:

1дентиф|кац1йний код €]Р[Ф}:

!€п
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|1родовхення лодатка

[|р1звище, 1м'я та [о батьков| кер|вника оуб'скта господар1овання:

1елефон: Факс:

11. м1сцвзнАходжвн1|,{ суБ'сктА господАРтовАння
[{отлтовий |ндекс: Фбластъ:

Район: \4!сто (село):

Булиця: Булинок: 1{1мната (оф{с);

!с| дан1, викладен| в лоданих документах, в1дпов|датоть д1йоност|'

20 р.

(п|дпис заявника) (пр|звище, 1м'я та по батьков!)

мп

3аяву прийнято 20- р.

(пр|звище, |м'я та по батьков|, посада та п|дпис особи' яка прийттяла дот<1атегтти)


