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                                                 УКРАЇНА 
 

СЛОВ 'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА      ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від ____________№ ________ 
м. Слов'янськ    
 
 
Про затвердження Умов конкурсу з 
перевезення пасажирів на міському автобусному  
маршруті загального користування  
в місті Слов’янську на 2016 рік                 
 
 
 Керуючись  Законами України  «Про автомобільний транспорт», «Про транспорт», «Про 
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про основи 
соціальної захищенності інвалідів в Україні», ст.30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», постановами Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 року №176 
«Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного  транспорту» (із 
змінами та доповненнями) та від 03.12.2008 року №1081 «Про затвердження Порядку 
проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 
користування» (із змінами та доповненнями), враховуючи рішення постійної комісії міської 
ради з питань комунальної власності та міського господарства від 22.01.2016, 17.03.2016 та 
__________ та висновок постійної комісії з питань депутатської діяльності, законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції  від __________, виконком міської 
ради  
 
ВИРІШУЄ: 
 

1. Затвердити Умови конкурсу з перевезення пасажирів на міському автобусному 
маршруті загального користування в місті Слов’янську на 2016 рік (додається).  

2. Доручити відділу транспорту та зв'язку Слов'янської міської ради (Макієнко) 
опублікувати дане рішення в газеті «Славянские объявления». 

3. Дане рішення вступає в силу з дня його опублікування. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Шаульську В.В. 
 
 
 
 
 

Міський  голова                                                                                                       В.М. Лях  
 
 
 
 
 



 
 
 

Затверджено 
рішення виконкому міської ради  
від ____________ № ___________ 

 
Умови конкурсу з перевезення пасажирів  

на міському автобусному маршруті загального користування  
в місті Слов’янську на 2016 рік  

 

1. Ці Умови конкурсу з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті 
загального користування в місті Слов'янску (далі – Умови конкурсу) розроблені відповідно до 
вимог Законів України «Про автомобільний транспорт»,  «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  «Про основи соціальної захищенності інвалідів в Україні», постанов Кабінету 
Міністрів України від 18.02.1997 року №176  «Про затвердження Правил надання послуг 
пасажирського автомобільного  транспорту» (із змінами та доповненнями) та від 03.12.2008 
року №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 
автобусному маршруті загального користування» (із змінами та доповненнями).  

Умови конкурсу визначають встановлені організатором умови перевезень пасажирів 
(обов’язкові та додаткові),  які повинні виконувати автомобільні перевізники, визначені 
переможцями на відповідному об’єкті конкурсу. 

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

3. Виконавчий комітет Слов’янської міської ради (далі - Організатор) проводить  конкурс 
з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування (далі - 
Конкурс) відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» та Порядку 
проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 
користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 №1081 (із 
змінами та доповненнями) (далі – Порядок проведення конкурсу). 

На виконання Порядку проведення конкурсу, з метою перевірки достовірності інформації,  
викладеної у заяві та документах, визначених пунктом 29 цього Порядку,  перевізники-
претенденти підтверджують дану інформацію відповідними документами з наданням їх копій. 

4. У конкурсі на визначення автомобільного перевізника на автобусному маршруті 
загального користування можуть брати участь автомобільні перевізники, які мають ліцензію на 
той вид послуг, що виноситься на конкурс, на законних підставах використовують у достатній 
кількості сертифіковані автобуси відповідного класу, відповідають вимогам, викладеним у 
статті 34  Закону України "Про автомобільний транспорт". 

5. Об’єктом Конкурсу  є:  

- маршрут (кілька маршрутів) міського автобусного сполучення. 

Об’єкти Конкурсу та вимоги до них визначені згідно з додатком до цих Умов конкурсу.  

6. Автомобільний перевізник забезпечує роботу на кожному об’єкті конкурсу не менш як 
одного транспортного засобу (в якості основного), пристосованого для перевезення осіб з 
обмеженими фізичними можливостями (пункт 10 Порядку проведення конкурсу). 

7. Автотранспортні засоби, які пропонуються перевізниками-претендентами для резерву, 
повинні бути аналогічними за показниками категорії та класу основним автотранспортним 
засобам, які пропонуються для обслуговування маршруту. 

8. Перевізник-претендент повинен мати достатню кількість транспортних засобів для 
виконання перевезень, затверджену обов’язковими умовами конкурсу, та перевезень, які 
повинні виконуватися відповідно до чинних договорів (дозволів). Достатня кількість 



транспортних засобів визначається відповідно до підпункту 4 пункту 12 Порядку проведення 
конкурсу.  

9. Транспортні засоби, які претендент пропонує залучити до перевезень у                               
м. Слов'янську, повинні відповідати вимогам безпеки, охороні праці, державним стандартам, 
нормам стосовно викидів забруднювальних речовин, парникових газів, електромагнітних завад, 
рівню шуму та інших чинників негативного впливу на людину та довкілля, мати відповідний 
сертифікат, бути зареєстрованими відповідно до чинного законодавства, перебувати в 
належному технічному і санітарному стані та відповідати іншим вимогам ст. 20 Закону України 
«Про автомобільний транспорт» у частині надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів 
автобусами.  

10. Транспортні засоби, які претендент пропонує залучити до перевезень у                               
м. Слов'янську та які фактично обладнані газобалонним обладнанням, повинні мати відповідні 
відмітки про переобладнання у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу та документи, 
що підтверджують справність газобалонного обладнанння. 

11. Визначення переможця конкурсу здійснюється виключно відповідно до вимог 
постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 року №1081 «Про затвердження Порядку 
проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 
користування» (із змінами та доповненнями). 

12. Організатор укладає з  переможцем  конкурсу  договір на перевезення пасажирів, 
типова форма якого затверджується рішенням виконкому Слов’янської міської ради. Договір 
укладається терміном на 4 роки одинадцять місяців.  

Договір з переможцем конкурсу, у разі відсутності у нього автобусів, що відповідають 
умовам конкурсу, виконком Слов'янської міської ради укладає строком на 1 (один) рік.  
Інвестиційний проект-зобов'язання щодо оновлення парку автобусів, які будуть повністю 
відповідати всім вимогам умов конкурсу, являється невід'ємною частиною договору на 
перевезення пасажирів. За умови виконання усіх умов конкурсу протягом дії вказаного 
договору, із переможцем конкурсу розривається за згодою сторін діючий договір (у разі 
завчасного виконання інвестиційного проекту-зобов'язання) та укладається новий договір 
загальним терміном дії 4 роки одинадцять місяців з врахуванням терміну дії розірваного за 
згодою сторін договору. 

13.  Автомобільний перевізник, з яким укладено договір, забезпечує:  

- облаштування автобусів засобами візуального та звукового інформування про 
найменування зупинки, зокрема наступної, маршруту, згідно з затвердженим у встановленому 
порядку Паспортом автобусного маршруту; 

- виконання  державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування 
населення, в тому числі регулярність перевезень на рівні не менше, ніж 95%, та належну якість 
обслуговування пасажирів, перевезення в автобусі  максимально дозволеної кількості 
пасажирів;  

- дотримання трудового законодавства України, забезпечення належних умов праці; 

- дотримання персоналом вимог Закону України «Про автомобільний транспорт», 
постанов Кабінету Міністрів України  від 18.02.1997 року №176  «Про затвердження Правил 
надання послуг пасажирського автомобільного  транспорту» (із змінами та доповненнями) та 
інших нормативно-правових актів у сфері надання послуг пасажирського автотранспорту, 
вимог законодавства про захист прав споживачів, організацію контролю технічного та 
санітарного стану автобусів перед початком роботи, проведення щозмінного передрейсового та 
післярейсового медичного огляду водіїв транспортних засобів, безпеку дорожнього руху та 
перевезень пасажирів, а також наявність відповідних документів для здійснення пасажирських 
перевезень; 

- самостійно у повному обсязі  перевезення пасажирів відповідно до умов договору на 
перевезення пасажирів, в тому числі резервними автобусами, на випадок виходу основного 
автобусу з ладу;  



- пільгові перевезення пасажирів згідно до чинного законодавства.  

14. Автомобільному перевізнику, з яким укладено договір, рекомендовано обладнати 
салони заявлених автобусів відеореєстраторами (в салон автобусу та на дорогу). 

15. Організатор забезпечує контроль за виконанням автомобільним перевізником умов 
договору на перевезення пасажирів та має право достроково розірвати договір з автомобільним 
перевізником у випадках, передбачених укладеним договором на перевезення пасажирів та 
діючим законодавством у сфері автомобільного транспорту.  

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                                О.А. Огаркова



 
 
 
Додаток до Умов конкурсу з перевезення пасажирів на 
міському автобусному маршруті загального 
користування в місті Слов’янську на 2016  рік 

 
Об’єкти конкурсу  

з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування  в місті Слов’янськ на 2016 рік   

Номера 
об’єктів 
конкурсу 

Номер 
маршру

ту 
Назва маршруту 

Маршрут 
(маршрути) 

або 
кількість 
оборотних 
рейсів на 
день, од. 

К
іл
ь
к
іс
т
ь
 

гр
а
ф
ік
ів

 
(а
в
т
о
б
у
сі
в)

 н
а
 

ц
ь
о
м
у
 о
б
’є
к
т
і 

к
о
н
к
ур
су

, о
д
. 

Періодичність 
здійснення 
перевезень 

 
К
л
а
с
 

а
в
т
о
б
у
су

* 

 
Режим руху 

1 17 
м-н Артема - Автостанція – 
Залізничний вокзал – ст. машчормет 

маршрут 1 
постійний 
щоденно І, ІІ звичайний 

5 
Залізничний вокзал – Автостанція - 
Семенівка 

1 
постійний 
щоденно І, ІІ звичайний 

2 
6 

Залізничний вокзал – Автостанція - 
Хімік 

маршрути 
1 

постійний 
щоденно 

І, ІІ звичайний 

4 м-н Артема – Північний  1 
постійний 
щоденно 

І, ІІ звичайний 
3 
 

20 
Залізничний вокзал – Автостанція – 
завод Будматеріали  

маршрути 
1 

постійний 
щоденно 

А, В 
маршрутне 

таксі 

4 27 м-н Артема - Універмаг маршрут 1 
постійний 
щоденно І, ІІ звичайний 

 
*   Автобуси місткістю не більше 22 пасажирів, крім водія, поділяються на два класи: 
— клас А: транспортні засоби, призначені для перевезення пасажирів, які стоять; транспортний засіб цього класу обладнано сидінням і повинно мати площадку для 
розміщення пасажирів, які стоять; 
— клас В: транспортні засоби, не призначені для перевезення пасажирів, які стоять; транспортні засоби цього класу не мають майданчика для розміщення пасажирів, які 
стоять. 
     Автобуси місткістю понад 22 пасажира, крім водія, поділяються на три класи: 
— клас I:  транспортні засоби, конструкція яких передбачає місця для пасажирів, які стоять і дозволяє їм безперешкодно переміщатися; 
— клас II: транспортні засоби, конструкція яких головним чином призначена для перевезення сидячих пасажирів і допускає перевезення стоячих пасажирів у проході 
між рядами та/або на майданчику для стоячих пасажирів, що не перевищує площу для двох здвоєних сидінь. 
. 
 
 
 

Керуючий справами виконкому                                                                                                                                                                  О.А. Огаркова 


