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У К Р А Ї Н А
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови Мукачівської районної державної адміністрації
Закарпатської області

__________________                      Мукачево                   № _________________


Про затвердження Умов 
конкурсу з визначення 
автомобільних перевізників 
на приміських автобусних 
маршрутах загального 
користування, що не 
виходять за межі території 
Мукачівського району


З метою визначення на конкурсних засадах автомобільних перевізників, здатних забезпечувати належну якість надання послуг пасажирського автомобільного транспорту на приміських автобусних маршрутах загального користування, відповідно до статті 6, пункту 2 статті 20, статей 39, 41 Закону України ,,Про місцеві державні адміністрації”, на підставі статті 44 Закону України ,,Про автомобільний транспорт”, пункту 10  Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081: 
	
1. Затвердити Умови конкурсу з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Мукачівського району, що додаються.

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови Мукачівської районної державної адміністрації ,,Про затвердження Умов конкурсу з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Мукачівського району” від 10 січня 2018 року № 7, зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Закарпатській області       11 січня 2018 року за № 1/1258.

3. Розпорядження набирає чинності після державної реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Закарпатській області з моменту його оприлюднення.
	
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови державної адміністрації Данканича А. А.



Т. в. о. голови державної адміністрації                                             І. ТОКАР			                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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								         Розпорядження голови
							                    Мукачівської районної 	         
                                                                                           державної адміністрації
					                                         ___________№________











Умови
конкурсу з визначення автомобільних перевізників на приміських 
автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Мукачівського району

1. Умови конкурсу з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Мукачівського району (далі – Умови), розроблені відповідно до Закону України „Про автомобільний транспорт”, постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176 ,,Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту”, Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081, наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 12 квітня 2007 року № 285 ,,Про затвердження Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 травня 2007 року за         № 499/13766.

2. Терміни в цих Умовах вживаються у значенні, наведеному в законодавстві у сфері автомобільного транспорту.

   3. Організатором перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Мукачівського району Закарпатської області (далі - конкурс) виступає Мукачівська районна державна адміністрація Закарпатської області (далі – Організатор), яка встановлює умови перевезень пасажирів, які повинні виконувати автомобільні перевізники, визначені на відповідному об'єкті конкурсу, приймає рішення щодо проведення конкурсів, укладає договори на перевезення пасажирів автомобільним транспортом, контролює їх виконання. 
Для підготовки та проведення конкурсу Організатор утворює конкурсний комітет з організації та проведення конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Мукачівського району (далі – конкурсний комітет). Персональний склад конкурсного комітету затверджується головою Мукачівської районної державної адміністрації.

3. Метою проведення конкурсу з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Мукачівського району (далі – Конкурс) є створення конкурентного середовища, визначення на конкурсних засадах автомобільних перевізників, здатних забезпечувати належну якість надання послуг пасажирського автомобільного транспорту на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Мукачівського району.


4. Ці Умови є обов'язковими для організатора, членів конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Мукачівського району та перевізників-претендентів.

5. Об’єктом Конкурсу є приміський автобусний маршрут (кілька маршрутів) загального користування, що не виходять за межі території Мукачівського району, який визначається  організатором перевезень відповідно до встановленого порядку як самостійно, так і за зверненням підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, а також фізичних осіб-підприємців і громадян (додаються).

6. Автомобільний перевізник-претендент повинен відповідати наступним вимогам:

6.1. забезпечити обґрунтовану структуру парку автобусів, що працюватимуть в межах визначеного об’єкта конкурсу на маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Мукачівського району, а саме:
- автобуси місткістю понад 22 пасажири, крім водія, класу, категорії М2 класу А та В та (або) категорії М3 класу А, В та І, ІІ, ІІІ;
- рухомий склад, що пропонується перевізником-претендентом для перевезення пасажирів на маршрутах, повинен за технічними та екологічними показниками відповідати вимогам чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту;
- на кожному об’єкті конкурсу перевізник повинен забезпечити роботу транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в кількості до 35 відсотків загальної кількості автобусів до 31 грудня 2019 року та до 50 відсотків – з 1 січня 2020 року;

6.2. перевезення пасажирів на маршрутах повинно здійснюватися згідно з державними соціальними нормативами у сфері транспортного обслуговування та зв’язку;

6.3. забезпечити резерв автобусів для заміни рухомого складу на автобусних маршрутах загального користування, що становить 10 відсотків автобусів на об’єкти Конкурсу (категорія та клас резерву автобусів повинні відповідати структурі парку автобусів, заявлених для перевезення на об’єкт конкурсу, а також автобуси класу А, В);

6.4. безумовне виконання вимог чинного законодавства щодо забезпечення пільгових перевезень пасажирів, відповідно до статті 37 Закону України ,,Про автомобільний транспорт”.

   7. У разі відсутності перевізників-претендентів, які мають автобуси, що відповідають цим Умовам, конкурс проводиться серед претендентів, які пропонують використовувати на даному маршруті автобуси, що відповідають  вимогам безпеки, але не відповідають цим Умовам за класом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності, з урахуванням поданих інвестиційних проектів-зобов'язань щодо оновлення парку автобусів, які будуть повністю відповідати всім вимогам, у термін до п'яти років. 
    У разі відсутності у перевізників-претендентів автобусів, що відповідають цим Умовам за класом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності, але відповідають вимогам безпеки, вони мають право подавати до конкурсного комітету заяву на участь у конкурсі та документи, що містять характеристику наявних автобусів, які перевізник-претендент пропонує використовувати на даному маршруті, а також інвестиційний проект-зобов'язання щодо оновлення парку автобусів на цьому маршруті у термін до п'яти років.
     
     8. Перевізник-претендент подає на розгляд конкурсної комісії обґрунтовану вартість перевезення пасажира за один кілометр згідно з об’єктом конкурсу. 

     9. Для забезпечення належної якості та безпеки  перевезень пасажирів на автобусних маршрутах встановлюються додаткові умови щодо:

     1) наявності у перевізника GPS системи, встановленої на транспортних засобах, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті;

      2) надання перевізником-претендентом по кожному об’єкту конкурсу, в паперовому вигляді, інформації, зокрема фото автобусів, що пропонуються (державний номерний знак, загальний вигляд, салон) та фото матеріально-технічної бази.

     10. Організатор укладає з переможцем конкурсу договір про перевезення пасажирів на термін до 5 років, у разі відсутності у переможця конкурсу автотранспортних засобів, що відповідають цим Умовам за класом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності, але відповідають вимогам безпеки, Організатор укладає з ним договір терміном на 1 рік. 
     У разі зміни розміру тарифів на перевезення пасажирів, перевізник надає організатору конкурсу обґрунтований розрахунок та укладає з організатором додаткову угоду.

     11. До участі в конкурсі не допускаються автомобільні перевізники, які визначені в статті 45 Закону України „Про автомобільний транспорт” та пункті 12 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081.



Керівник апарату 
державної адміністрації                                                                     О. ЧЕКАН 






