
УКРАЇНА
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови обласної державної адміністрації
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Про затвердження умов 
проведення конкурсу з 
перевезення пасажирів на 
міжміських та приміських 
виутрішньообласних 
автобусних маршрутах
загального користування

« А с:,______ _________  аоОЯв.

За №

Керівник органу державної 

реєстрації

Відповідно до Закону України “Про автомобільний транспорт”, 
постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081 “Про 
затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 
автобусному маршруті загального користування”:

1. Затвердити умови проведення конкурсу з перевезення пасажирів иа 
міжміських та приміських внутріхвньообдасних автобусних маршрутах 
загального користування (далі - Умови конкурсу), що додаються.

2. Розпорядження голови облдержадміністрації від 08.04.2008 N" 159 
„Про затвердження умов проведення конкурсу на перевезення пасажирів на 
внутріишьообласному міжміському та приміському автобусних маршрутах 
загального користування”, зареєстроване в головному управлінні юстиції у 
Рівненській області 22 травня 2008 року за № 34/810, визнати таким, що 
втратило чинність.

Голова адміністрації . В.Матнук
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Голові облдержадміністрації 
Матчуку В.И.

Пояснювальна записка
до проекту розпорядження голови облдержадміністрації

“Про затвердження умов проведення конкурсу на перевезення пасажирів на 
міжміських та приміських внутрішньообласних автобусних маршрутах 

загального користування”

1. Обгрунтування необхідності прийняття розпорядження.
Проект розпорядження розроблено з метою забезпечення подальшого 

ефективного розвитку галузі автомобільного транспорту, покращення якості та 
безпеки послуг з перевезення пасажирів, та у зв’язку із змінами у законодавстві 
про автомобільний транспорт.

2. Мета і завдання прийняття розпорядження.
Метою проекту розпорядження є затвердження умов проведення 

конкурсу на перевезення пасажирів на міжміських та приміських 
внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування з 
урахуванням гармонійного поєднання інтересів пасажирів та перевізників.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту 
розпорядження.

Проектом розпорядження пропонується затвердити умови проведення 
конкурсу на перевезення пасажирів на міжміських та приміських 
внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового 
регулювання.

Умови проведення конкурсу розроблені відповідно до Законів України 
“Про внесення змін до Закону України “Про автомобільний транспорт” від 
23 лютого 2006 року №3492-IV, “Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення 
безпеки дорожнього руху” від 24 вересня 2008 року № 586-VI, постанови 
Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081 “Про затвердження 
Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному 
маршруті загального користування”.

5. Фінансово-економічне обґрунтування.
Для виконання умов проведення конкурсу використання бюджетних 

коштів не передбачається.



6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття 
розпорядження

Забезпечення ефективного розвитку галузі автомобільного транспорту в 
Рівненській області, покращення якості та безпеки послуг з перевезення 
пасажирів, впорядкування діяльності перевізників, які працюють на 
внутрішньообласних маршрутах загального користування та дотримання ними 
чинного законодавства в галузі автомобільного транспорту зі сторонами 
взаємовідносин.

Начальник головного управління 
промисловості та розвитку 
інфраструктури облдержадміністрації В.Пшеюк


