
 
 

УКРАЇНА  

ЛИМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РОЗДІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ 

 

18 червня 2021 року              №95/21-СР                                      смт. Лиманське 

 

 

Про організацію приміських автобусних маршрутах загального користування, 

що не виходять за межі територіальної громади Лиманської селищної ради. 

 

З метою розвитку та удосконалення автобусних перевезень на території Лиманської 

селищної територіальної громади, задоволення потреб усіх верств населення міста в 

регулярних пасажирських перевезеннях, відповідно до   підпунктів 10, 12  пункту «а» статті 

30  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про автомобільний 

транспорт», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», постанов 

Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 № 176 «Про затвердження Правил надання послуг 

пасажирського автомобільного транспорту», від 03.12.2008 № 1081 «Про затвердження 

Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 

користування», наказу Міністерства транспорту та зв`язку України від 12.04. 2007 № 285 

«Про затвердження Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього 

використання за видами сполучень та режимами руху» виконавчий комітет Лиманської 

селищної ради  

вирішив: 

1. Затвердити Положення про комісію з обстеження доріг та дорожніх об’єктів на 

автобусних маршрутах загального користування, які пропонуються для відкриття 

(додаток №1) 

2.  Доручити Лиманському селищному голові Бакланову В.В утворити комісію з 

обстеження доріг та дорожніх об’єктів на автобусних маршрутах загального 

користування, які пропонуються для відкриття. 

3.  Запропонувати для відкриття   автобусний маршрут загального користування з 

перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального 

користування, що не виходять за межі території Лиманської селищної територіальної 

громади Роздільнянського району Одеської області за маршрутом смт. Лиманське- с. 

Кучурган – с. Степове- с. Виноградівка- с. Щербанка та в зворотному напрямку   

4. Прийняти  проект регуляторного акту «Умов проведення конкурсу з перевезення 

пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не 

виходять за межі території Лиманської селищної територіальної громади 

Роздільнянського району Одеської області» (додаток №2) 

5. Оприлюднити проект регуляторного акту на офіційному сайті Лиманської селищної 

ради з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, а 



також їх відкриті обговорення за участю представників громадськості (відповідальний 

в.о. головного спеціаліста з інформаційно-технічного забезпечення загального відділу 

Лиманської селищної Костюкевич А.В.). 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на  Лиманського селищного голову 

Бакланова В.В 

 

 

 

 

 

 

 

    

Голова виконавчого комітету  

Лиманської селищної ради                                                                        В.В. Бакланов  

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконавчого комітету  

Лиманської селищної ради 

№95/21-СР від 18 червня 2021 року 

Голова виконавчого комітету  

Лиманської селищної ради 

________________ В.В. Бакланов 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про комісію з обстеження доріг та дорожніх об’єктів на автобусних маршрутах 

загального користування, які пропонуються для відкриття  

 

1. Положення визначає загальні організаційні та процедурні засади діяльності комісії з 

обстеження доріг та дорожніх об’єктів на автобусних маршрутах загального користування, 

які пропонуються для відкриття (далі – Комісія), а також повноваження, обов’язки та 

відповідальність її членів. 

 

2. Комісія створюється за розпорядженням Лиманського селищного голови та є постійним 

органом з обстеження доріг та дорожніх об’єктів на автобусних маршрутах загального 

користування, які пропонуються для відкриття. 

Зміни до складу комісії оформлюються окремим розпорядженням Лиманського селищного 

голови. До складу комісії входять представники відповідних органів виконавчої влади, 

територіальних органів Укртрансінспекції, Державтоінспекції, відповідних дорожньо-

експлуатаційних організацій (за згодою). 

 

3. Комісія в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами 

Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами 

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, іншими нормативними актами, 

розпорядженнями і дорученнями голови облдержадміністрації, а також цим Положенням. 

 

4. Основними принципами діяльності комісії є: 

законність; 

колегіальність; 

об’єктивність; 

неупередженість; 

повнота розгляду наданих документів; 

обґрунтованість прийнятих рішень; 

незалежність її членів. 

 

5. Голова комісії організовує її роботу і несе персональну відповідальність за виконання 

покладених на комісію функцій. 

Голова комісії визначає функції кожного члена комісії. У разі відсутності голови комісії його 

обов’язки виконує заступник голови комісії. 

Усі члени комісії несуть відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства 

України. 

 

6. Формою роботи комісії та її основним завданням є обстеження доріг та дорожніх об’єктів 

на автобусних маршрутах загального користування, які пропонуються для відкриття, що 



проводиться у разі необхідності. 

Комісія здійснює обстеження доріг та дорожніх об’єктів, за результатами якого складає акт 

про готовність автобусного маршруту до відкриття відповідно до вимог Порядку організації 

перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом, затвердженого наказом 

Міністерства інфраструктури України від 15 липня 2013 року № 480, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 31 липня 2013 року за № 1282/23814. 

Акт про готовність автобусного маршруту до відкриття підписується головою та іншими 

членами комісії і долучається організатором перевезень до матеріалів про відкриття 

автобусних маршрутів загального користування. 

За наявності недоліків комісія зазначає в акті строки їх усунення і відповідальних за це осіб. 

У такому разі автобусний маршрут відкривається з урахуванням строків усунення недоліків, 

зазначених в акті. 

 

7. Комісія має право проводити засідання, за результатами яких складати протоколи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток №2  

до рішення виконавчого комітету 

 Лиманської селищної ради 

Проект регуляторного акту 

 «Умови проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних 

маршрутах загального користування, що не виходять за межі територіальної громади 

Лиманської селищної ради» 
1. Умови проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних 

маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Лиманської селищної 

територіальної громади Роздільнянського району Одеської області (далі – Умови), 

розроблено відповідно до вимог законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про 

автомобільний транспорт», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в 

Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 № 176 «Про затвердження 

Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту», від 03.12.2008 № 1081 

«Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному 

маршруті загального користування», наказу Міністерства транспорту та зв`язку України від 

12.04. 2007 № 285 «Про затвердження Порядку визначення класу комфортності автобусів, 

сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху» і визначають умови 

перевезень пасажирів, які повинні виконувати автомобільні перевізники, визначені 

переможцями на відповідному об`єкті конкурсу. 

  

2. Умови регулюють питання організації перевезень на приміських автобусних маршрутах 

загального користування, які проходять в межах Лиманської селищної територіальної 

громади.  

3. Терміни в цих Умовах вживаються в значенні, наведеному в законодавстві у сфері 

автомобільного транспорту. 

4. Організатором проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних 

маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Лиманської селищної 

територіальної громади  Роздільнянського району Одеської області, є виконавчий комітет 

Лиманської  селищної ради Роздільнянського району Одеської області  (далі – Організатор). 

5. 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 пропонується внесення Об’єкта конкурсу до мережі приміських 

автобусних маршрутів загального користування, що проходять в межах Лиманської 

селищної територіальної громади . 

6. Організатор перевезень утворює конкурсний комітет з визначення автомобільних 

перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування (далі – 

Конкурсний комітет) для розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення про 

визначення переможця конкурсу. 

7. Об’єктом конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах 

загального користування, що не виходять за межі території Лиманської селищної 

територіальної громади  Роздільнянського району Одеської області, є маршрут (кілька 

маршрутів) приміського автобусного сполучення загального користування, що проходять в 

межах Лиманської селищної територіальної громади  (далі – Об’єкт). 

8. На Конкурс з перевезення пасажирів виносяться Об’єкти з затвердженими паспортами 

(рейсами), які входять до затвердженої мережі приміських автобусних маршрутів загального 

користування, що не виходять за межі території Лиманської селищної територіальної 

громади  Роздільнянського району Одеської області. 



9. Конкурс з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального 

користування, що не виходять за межі території Лиманської селищної територіальної 

громади Роздільнянського району Одеської області (далі – Конкурс з перевезення 

пасажирів), проводиться відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний 

транспорт» та Порядку проведення конкурсу, інших нормативних актів у сфері 

транспортного обслуговування. 

10. Ці Умови є обов’язковими для членів конкурсного комітету з визначення автомобільних 

перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять в 

межах Лиманської селищної територіальної громади , перевізників-претендентів та 

Організатора. 

11. У Конкурсі з перевезення пасажирів можуть брати участь автомобільні перевізники, які 

мають ліцензію на той вид послуг, що виносяться на конкурс з перевезення пасажирів, на 

законних підставах використовують у достатній кількості сертифіковані автобуси 

відповідного класу, відповідають вимогам, викладеним у статті 34 Закону України «Про 

автомобільний транспорт». 

12. Обґрунтована структура парку автобусів, що працюватимуть на приміських автобусних 

маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Лиманської селищної 

територіальної громади Роздільнянського району Одеської області має відповідати таким 

критеріям: 

1) для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на 

внутрішньорайонних автобусних маршрутах, згідно з Порядком визначення класу 

комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами 

руху, затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв`язку України від 12.04.2007 № 

285, на приміських маршрутах використання автобусів категорій М2 та М3. Клас автобусів 

на приміських маршрутах - А, В, І, ІІ, ІІІ; 

2) рухомий склад, що пропонується перевізником-претендентом для перевезення пасажирів 

на маршрутах, повинен за технічними та екологічними показниками, пасажиромісткістю 

відповідати вимогам чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту. 

13. Автотранспортні засоби, які пропонуються перевізниками-претендентами для резерву, 

повинні бути не нижче за показниками категорії, класу, комфортності основних 

автотранспортних засобів, які пропонуються для обслуговування маршруту. 

14. Перевезення пасажирів на маршрутах здійснюються відповідно до державних соціальних 

нормативів у сфері транспортного обслуговування населення. 

15. Для участі у Конкурсі з перевезення пасажирів згідно Порядку проведення конкурсу з 

перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 3.12.2008 № 1081 (далі – Порядок), перевізник-

претендент повинен мати достатню кількість транспортних засобів для виконання перевезень 

та достатню кількість резервних автобусів, яка відповідно становить 10 відсотків необхідної 

кількості автобусів для виконання перевезень. 

16. Згідно з Порядком на кожному об'єкті Конкурсу з перевезення пасажирів, який включає 

приміські автобусні маршрути загального користування, забезпечується робота 

транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення, в кількості до 50 відсотків загальної кількості автобусів. 

17. Транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення, повинні бути пристосовані для користування інвалідами з 

вадами зору, слуху та з ураженнями опорно-рухового апарату, а також передбачати 

можливість встановлення зовнішніх звукових інформаторів номера і кінцевих зупинок 

маршруту, текстових та звукових систем у салоні для оголошення зупинок. Загальний 

перелік відповідних вимог встановлюється згідно з порядком визначення класу комфортності 

автобусів, сфери їх використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженого 

Міністерством інфраструктури України. 



18. У разі відсутності в перевізників-претендентів автобусів, що відповідають умовам 

Конкурсу з перевезення пасажирів, вони мають право подавати до Конкурсного комітету 

заяву на участь у Конкурсі з перевезення пасажирів 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 на визначений період до п’яти років. 

19. У разі відсутності перевізників-претендентів, які мають автобуси, що відповідають 

Умовам конкурсу, Конкурс з перевезення пасажирів проводиться серед претендентів, які 

пропонують використовувати на даному маршруті автобуси, що відповідають вимогам 

безпеки, але не відповідають Умовам конкурсу 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. 

20. Перевізники зобов’язані здійснювати пільгові перевезення пасажирів згідно з чинним 

законодавством. 

21. Організатор укладає з переможцем Конкурсу з перевезення пасажирів договір про 

перевезення пасажирів на 5 років, у разі відсутності в нього автотранспортних засобів, що 

відповідають цим Умовам – на 1 рік. 

22. До участі в Конкурсі з перевезення пасажирів 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 03.12.2008 № 1081. 
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