
ПРОЕКТ 

 

 
 ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

_________                                        Ужгород                                                    № ___ 

 

Про внесення змін до Умов конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських і 

приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять 

за межі території області (внутрішньообласні маршрути) 

 

Відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні 

адміністрації”, Закону України „Про автомобільний транспорт”, постанови 

Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081„Про затвердження  

Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування”, з метою організації проведення конкурсу із визначення 

автомобільних перевізників на міжміських і приміських автобусних маршрутах 

загального користування, що не виходять за межі території області 

(внутрішньообласні маршрути), поліпшення якості обслуговування автобусних 

маршрутів: 
 

1. Внести до Умов конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських і 

приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за 

межі території області (внутрішньообласні маршрути), затверджених 

розпорядженням голови Закарпатської обласної державної адміністрації від       12 

березня 2015 року № 79, зареєстрованих в Головному управлінні юстиції у 

Закарпатській області 16 березня 2015 року за № 4/1154, такі зміни: 

доповнити пункт 4 підпунктом 4.4. такого змісту: 

„4.4. Автобуси, які пропонуються перевізниками-претендентами для роботи 

на автобусному маршруті як основні, мають бути оснащенні GPS-обладнанням.”; 

доповнити Умови пунктом 10 такого змісту: 

„10. До участі у конкурсі з перевезення пасажирів на міжміських і 

приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за 

межі території області (внутрішньообласні маршрути), не допускається 

перевізник-претендент, з яким було розірвано договір про організацію перевезень 

пасажирів на автобусному маршруті загального користування, укладений з 

облдержадміністрацією, з його вини через зрив та/ або відміну рейсу/рейсів на 

маршруті.” 

2. Розпорядження набирає чинності після державної реєстрації в Південно-

західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Івано-

Франківськ) з моменту його оприлюднення. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови державної адміністрації Цвігуна В.Б. 

 

Голова державної адміністрації                                          Олексій ПЕТРОВ 


