ськА рАЙоннА дЕржtАвнА АдмIнIстl,лIdIrI

Арв IHKIB

Б

XAPKIBCЬKOI ОБЛАСТI

розпор яд}ItЕннrI
,5azlLi
Про

lС.lР/tРSЦ

Барвiнкове

/t,

визIIачеIIIIя

з

пiдпрlrсrlства (органiзацii), що

здiйснюс фушкцii
орган},

/о

до Умов

вIIесеIIня змill

конк}-рсу

Ng

пiдготовки

для

MaTepia;riB при

Й rМr rrлr7 tltf чРИl lway

робочого

проведеlltti

засiдань конкурсIIого комi,ге,гу

з

rr/j/|u
с8

///пu/!цi

/

Иv.c,/Ullli

!,{,lопu,

c//ltculrcl

автомобiльlIих
визначеIIня
перевiзникiв на примiських

автобr,сних

маршрутах

загального користуваIIIIя, що

виходять

IIе

межt

за

Барвiнкiвського райопу

Вiдповiдно до пункту

грудня |992 року J\b

2

постанови Кабirrету I\{iHicTpiB УкраТr,rи Bi;l 28

7з| пПро

затвердженIIя llоложсrtня

про

дер)Nаt]Iiv

peccTpattiro нормативно-правових aKTiB MilticTepc,t,B, ittших opI,arrill l]иK0ll;.lljlit)',
владиD, постанови Кабiнету MirricTpiB Украiни вiд 0З грулllя 2008 рок) -}rli0.1
пПрО затвердЖеннЯ ПорядкУ проведеНня конкУрсу З перевезеilllя

llac,l;.,:ll;'i.,

автобусномУ маршруТi загального користуВаrlня)), Закоlrу YKpaTrilr
.

"i,

автомобiльний транспорт)), З MeToIO приведеНлIя I]JIасIIих Irop\Iall{l]IIo-Iil]l'.i;.C'.;..

,

,_,

-

.

2

aKTiB у вiдповiднiсть до чинного законодавства, керуIочись с,[аттrIми

6,41 Закоrii,

}'краiни <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiТ>:
1.

Внести змiни до Умов конкурсу з визI-Iачення гtiдприсмства (орr,аrriзаriii;.

що здiЙснюс функцiТ робочого органу для пiдготовки ма,герiаlriв гrри rIрсlвс;цсtttti

засiдань конкурсного KoMiTeTy

з

визначення автомобiлыIих перевiзгtикiв llil

примiських автобусних маршрутах загалпь}Iого корис,t,уваI]I{я, ц{о Ile Iзиходя,гь

за

межi

Барвiнкiвського району, затверджених розпоряджсIIIIям l,oJIoI]I4
Барвiнкiвськоi районноi державIIоi адмiнiстрацiТ XapKiBcl,KoT областi tii.,,
30 вересня 20|З року

J\Гэ

2З5, заресстрованого в

БapBirrKir}cl)KoN{y paliclttTtortr

управлiннi юстицii XapKiBcbKoi областi вiд 18 жовтня 20|З року за Л! ЗlltLЗ,
виклавши ik в новiй редакцii (додаеться).
2, Розпорядження набирае чинностi пiсля l(ержавI{оi ресс,граltiТ в Го;rоI]II()\,I.r,

територiалъному управлiннi юстицiТ

у Харкiвськiй областi, але

I{e paHittte 7lltil

його опублiкування в районнiй газетi KBicTi Барвiнкiвщини).

l

,y'aJ..;,'

Голова районlIоТ державнот,I*
,i}.
адмrнlстрацll

,\

\i

),

.;

) -/

, \,tiJ.l-\
,

i

ц,,,fr<ttr-"

ъ
t\-i:ýis=\ý-}.,t

Аркуш погодження додаеться

B.I.POMAX

\
l\

-ý\\

зАтвЕрдN{ЕI-Iо
Розпорядження голоI]и БapBirrKir]cLKoT
районноi державноТ а.r,tмiп iстрацii
Харкiвськоi областi
З0 вересня2O|З року Jф 2З5
(у редакцii розгrоряджецFIrI гоJIоI]и
БарвiнкiвськоI районtлоТ лержавtIоТ
адмiнiстрашiТ Харкiвськоi обlrас,гi
вiд.r5

сzаzэ

/r'o
zora/ozl
-7--'---.--f_--

Йil Й

ru

./prli/tпi lktlttl7/,

[)у Jiltцла

r/,

/

1

l/tt п/lП!

меа!у

Щ,rrur'tt

л/,,цrп

r.lt

/rry

уIчIови

конкурсу з визIIаченIIя пiдприсмства (оргаlliзаltii), rrlo здiйеltrtlс фуrr rcrliT
робочого оргаIlу для пiдготовки матерiалiв lIри пpoвe/leIttti засi/{аttЬ
коIIкурсIIого KoMiTery з визIIачеIIня автомобiльIIих Irеревiз ll lt tci в tta
примiських автобусних маршрутах загальIIого корис,Iув:1IIlIrI, IIlo lIe
виходять за межi Барвillкiвського райоrtу
[. Зага.IIьIIа

частиlIа

1.1. Умови конкурсу з визначення пiдприемства (оргаrriзаrtii),

Iiio

здiйснrое функцiТ робочого оргаIIу для пiдготовки матерiалiв rrри llpoBcдiettrti
засiдань конкурсного KoMiTeTy з визначення автомобiльних ltеревiзltикiв tla

примiських автобусних маршрутах загального корис,гуl}ацня, що Ire вихо/lять
межi Барвiнкiвського районУ (далi

-

Умови), розроб.lrеrIi Bi/цrroBi,ltrlo JtO

:]э

l]t{\4t}i'

Закону Украiни кПро автомобiльний транспорт>>, Порядку rIpoBel(eIlIIя KoIIKyl]l;\'

з

перевезення пасажирiв на ав,гобусноN{у маршрутi загаJIьIIого корис,гуIr?ItIil.

2

затвердженого постановоIо Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 03 гру/[lIЯ 2008 poкi
}I9

1081 (далi - Порядок)
1.2.

цi Умови застосовуютъся

забезпечення
koMiTeTy

з

i

для визначення робочого оргаIIу з оргаltiз;tttiТ

пiдготовки матерiалiв для проведеFIня засiдань kollkypcltol,o

визначення автомобiльних перевiзникiв на примiських ав,гобусIIих

маршруТах загального користуВання, що не l]ихо/]я,гL за мсжi IiapBilrKir]cbкOt,O
району.

1.з. ОрганiзатороМ з визначення на конкурсIIих заса/Iах iti,,ttlрисмс,t,tзii
(органiзацii), що здiйснrое функuii робочого органу при провеДСttНi ЗаСil{аtrЬ
конкурсного KoMiTeTy з визначення автомобiльних ttеревiзttltкitз lIa примiсьitих
автобусних маршрутах загального користування, що }Ie вихо.I[я,l,ь :]а пlс;ti
БарвiнкiВськогО районУ (примiсЬкi маршРути), с БарвiнКiвська райоItна /{9ржаi]IIа

адмiнiстРацiя ХарКiвсъкоТ областi (дuлi

-

Органiзатор).

|.4. Метою проведення конкурсУ с вибiр IIа коIIкурсIIих заса,Ii,-l]t
пiдприемства (органiзачii), яке спромож}Iе забезrtечити I1.lJIcжItY якiс t',,
органiзацii i пiдгоТовкИ матерiалiВ дJIЯ проведення засiдаtIь KoIIKypcIltli,(-}
koMiTeTy з визначення автомобiлъних перевiзникiв на примiських ав,гобусlIих
маршрутах загального користування, що не виходятI) за межi Барвirlкiвсl,кого
району Харкiвськоi областi (далi

- конкурс).

1.5. об'ектоМ конкурсУ е виконання функцiй з

пilцготовки матерiа;ttlз

щодо умоВ конкурсУ, паспортiв автобусних маршрутiв, ана;tiзУ OlIcpжaIII,Ix
11ропозиЦiй та iх оцiнкИ, договоРiв з переМожцями конкурсу та iнtлих ма,r,ерiа:titз.
1.6. Термiни

в цих Умовах

вживаIо,гься

законодавствi у сферi автомобiльного транспорту,

у значеtltli,

I]и:}[lа(IсIIо1,I),

i}

1.7.

На робочий орган покладаIотLся функцiТ

tзi/dповiднсl /(о пуIIк,t,у t.]

Порядку.

1.8. У KoHKypci можуть брати участь

пiдприсмс,гва (оргалriзаltiТ), liit;

мають фахiвцiв та досвiд роботи не менше трьох poKiB з пи,[аI{ь орt,аIliзаlliТ
претеIr/-цgrr,ги).
lrасажирських перевезень та вiдповiдаIоть цим Умовам (далi

-

1.9. Не допускаються до участi в KoнKypci пiдприсмс,гва (орr,аrliзаlliТ), якi:

надають послуги з перевезень;
провадять дiяльнiсть на ринку транспортних гIослуг, гtов'язаItу

:] IIаlцаItIIr{N4

IIослуг з перевезенъ;

представляють iнтереси окремих автоtпtобi;lьних перевiзtIикi

в.

II. Порядок пiдготовки до проведеIIIIя коIIкурсу

2.t. Для

пiдготовки

та

проведення конкурсу утворIоетLся ксlмir,с,t,

визначення робочого органу (далi

конкурсний комi,ге,г), скJIillц

,з

яl,iОi'{)

затверджусться Органiзатором.

2.2.Не пiзнiше нiж за 30 днiв до початку конкурсу Органiзатор розмirrцус
засобах масовоi iнформацii оголошення про провеlIенlIя KoIIKypcy, I]

в

якOп{\/

визначаються:
ocHoBHi характеристики об'скта конкурсу;

строк подачi та адреса, за якою подаються документи дJIя участi у KotrKypci,
телефон для довiдок;

мiсце, дата та час початку проведення засiдання конкурсного комiтс,гу,

умови конкурсу.
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2.З. З метою участi у KoнKypci пiдприемство (органiзацiя) - пpe,i,cill(ciIi
,герп,titl ,гlirt,
подас секретарю конкурсного KoMiTeTy у визначений в oгoJroшIetltti
документи:

заяву на участь

у

KoнKypci з визначення пiдгrрисмс,t,ва (оргаIriзаtliТ),

rrto

здiйснюе функцiI робочого органу для пiдготовки матерiалiв rrри ttptltзe/lctilri
засiдань конкурсного KoMiTeTy з визначення ав,гомобiJIыIих rtеревiзltикiв lt|,
примiських автобусних маршрутах зага]Iьного користуваI,Iня, шIо I]c виХo/lя'll
межi Барвiнкiвського району згiдно iз встановленоIо формоrо, що

З.:

/(оlцас'гьOrI;

копii документiв, що пiдтверджуIоть досвiл роботи

пiдцtlрисшlС'гВа

(органiзацiТ) не менш як три роки з питань органiзаt{iТ пасажирських llcpel]eзcllb;

копii докуменТiв, щО пiдтверДжуютЬ наявнiсть у пi2luрисмс,l]l]а (орl,аrriзаiriТ)
фахiвцiв у галузi автомобiльного транспорту;

копii документiв, що пiдтверджують наявнiсть у пiдприсмсl,t]а (орr,аriiзаrtiТl
матерiально-технiчного забезпечення.

2.4. Копii документiв, повиннi бу,ги

завiреlri

rIU(lIрисмс,гt]()},i

(органiзацiею) в установленому законодавством порядку.

2.5. Поданi

на конкУрс докуМентИ ресструються секретарем KoIIKypcI{ol{)

KoMiTeTy у журнаЛi облiку. ЩокумеНти, щО надiйш.llи rtiсля I]становJIеIIого c,I,pol(\,
не приймаютъся.

2.6. Щокументи, поданi не в повному обсязi не реесTруIоться i IloBcp,гoto'I'L|li

претенденту З вiдповiдним обrрунтуванням.

подачi документiв на участь

в

Bci

зауваженIIя

та uеltоltiки

KoHKypci пiдприсмства (органiзацiТ)

прl,i

N{fiIC i,L

можливiСть виправитИ на протязi двох днiв та подати докумеII,ги Ilсli],I,optlo,

2.7. Конкурсний

KoMiTeT вивчае, систематизуе та аналiзуе Bci /(окуN,{еII,гli.

якi надiйшли вiд пiдприемств (органiзацiй).
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2.8. У разi вiдсутностi

претендентiв на здiйснеI{ня фуrrкrдiй робочоt,.,

органу Органiзатор забезпечуе проведення конкурсу самостiйtIо, ol(Haк

про,l,яl,(l},r

перiоду не бiльш як два роки з моменту оголошецIIя конкурсу з I}изIIачеIlllri
робочого органу.

III. Прошедура проведеннrI коIIкурсу

3.1.

Конкурсний KoMiTeT у визначений час запрошус

rtрс,геtt7-цсtt,гitз

,t,ii

проводить конкурс. Щокументи кожного претендеI{та розI,JIrIl{аIO,гьоя окрсмсt.
3.2. OcHoBHi критерiТ вiдбору переможця:

найбiльший досвiл роботи з питань органiзацii пасажирсLких llepcBe,]cill}
(не менше трьох poKiB);

кiлъкiсть фахiвцiв з питань органiзацiТ пасажирських перовезеIIь,

наявнi матерiальнi ресурси та технологii для забезшсчеIIшrI tlpol]el{ellitrt
засiдань конкурсного KoMiTeTy з визначення автомобiлr,I,Iих перевiзrtикiв.
3.3. Переможцем конкурсу визначасться пiдприсмс,гl]о (оргаrIiзаrliя), якс з;i

оцiнкою конкурсного KoMiTeTy найбiльше вiдповiдас Умовам конкурсу"
Рiшення конкурсного KoMiTeTy приймаIоться па засiданrri у ttрису,гrrос

r,i

не менше двох третин його складу вiдкритим голосуванням rlpocTolo бi;rьritiс,гtс;
голосiв.

У разi

piBHoT кiлькостi голосiв "за" та "проти" голос гоrtови KoIIKypcIIoI,,o

KoMiTeTy е вирiшальним.

З.5.

Рiшення конкурсного

KoMiTeTy

оформляIоться про,I,окоJIоI\,{, rittllll

пiдписують Bci члени конкурсного KoMiTeTy, якi взяли участь у голосуIзанrti.
З.б. Переможець конкурсу оголошусться t,ц засiданtti коIIкурсIrого
iз запрошенням на нього Bcix претендентiв.

З.7. З переможцем конкурсу укладаеться договiр гrро викоIIаIIIIя

cPytrr;rtii:,

робочого органу. Строк дii договору встановлIоетIlся за домоI]JIеItiс,гtо

п,ti;t;

органiзатором та робочим органом, але не бi.rlыш як на,гри роки.

IV. Розгляд спорiв

4.|. У разi порушення Умов

проведення Ko}Iкypcy особи, IIpaI]o ,lкllx

порушено, можуть звернутися з вiдповiдною скаргоIсl до Оргаrлiза,гора. CKapгil
може бути подана не пiзнiше З0 днiв пiсля одержання KortiT pitllelttrя коIIкурсIIо:,.]
KoMiTeTy.

4.2. Органiзатор пiсля одержання скарги перевiряе зазначеIIi факr-и. У

виявлення порушень Органiзатор скасовус рiшенrrя коIIкурс}Iого

рii:зr

коп,ti,r-с,гу

визначення переможця конкурсу. Вiдповiдь скаржнику надасться llрO,гrll,ohi

|.

j_]

кЕtлендарних днiв з моменту одержання скарги.

4.3. Неврегульованi спори розв'язуються в установленому

закоIIолавс'гI3о1\4

порядку.

Керiвник апарату paйolIlIoi
державIIоi адмilliстрацii

Д.С. Сухар

Щодаток

Умов

до

конкурсу

з

визначення
пiдприсмства (органiзачiТ), що здiйснюс
функчiТ робочого органу для пiдготовки
проведеннi засiдань
матерiалiв
конкурсного KoMiTeTy з визначення
автомобiльних перевiзникiв на примiських
загального
маршрутах
автобусних
користування, що не виходять за межi
Барвiнкi вського району
(пункт 2.3 розлiлу II)

при

зАявА

на участь у KoнKypci з визначення пiдпри€мства (органiзацii), шо здiйснюс
функцii робочого органу для пiдготовки матерiалiв при проведеннi засiдань
конкурсного KoMiTery з визначення автомобiльних перевiЗнИКiВ На
примiських автобусних маршрутах загального користування, шо не
виходять за межi Барвiнкiвського району
(найпrенl,вання сl,б'скта господарювання

)

претенду€ на участь у KoHKypci з визначення пlдпри€N,{ства (органiзацii)' шо
здiйснюс функчiТ робочого органу.
об'сктом конкурсу та ЙОГО ОСНОВНИNIИ
З Умовами конкурсу,
характеристиками ознайомлений.

I.

ЗЛГАЛЬНI ДЛНI

Повне найменування суб'екта господарювання:
Iдентифiкацiйний код суб'екта господарювання

:

Прiзвише, iм'я та по батьковi керiвника суб'скта господарювання:
Факс:

Телефон:

II.

МIСЦЕ ЗНАХОДЖЕF{НЯ СУ

поштовий iндекс:

Б,

СКТА

ГО СПОЛА

С)бластt:

РЮВАННJI

2
11родовжен I{я /\ol{a,l ка

MicTo (село):

Район:

Вулиця:

Будинок:

III.

KiMHaTa (офiс):

ПЕРЕЛIК ДОКУМЕНТIВ, ЩО ДОДАIОТЬСЯ ДО ЗЛlIВИ

Yci данi, викладенi в поданих документах, вilцповiдаIотL дiйсt{ос,гl.
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баT,ькоrзi)

посада та пiдпис особи, яка прийttяла
докlменти)

