
 
 

  ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

голови обласної державної адміністрації 
 
 
від 

 
22.12. 

 
20 

 
21 

 
р. 

        
        м. Запоріжжя                                     

 
№ 

 
849 

 
 
 
 
 

Про проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських і 
приміських автобусних маршрутах загального користування, які не 
виходять за межі території Запорізької області 
 

 
Керуючись статтями 13, 20 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», Законом України «Про автомобільний транспорт», Порядком 
проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 
загального користування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 03.12.2008 № 1081, розпорядженням голови 
облдержадміністрації від 07 травня 2012 року № 207 «Про проведення 
конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 
користування», яке зареєстровано в Головному управлінні юстиції у 
Запорізькій області 23 травня 2012 року за № 26/1551 (зі змінами), з метою 
організації транспортного обслуговування населення області,  
ЗОБОВ´ЯЗУЮ: 

 
 1. Провести 10.02.2022 конкурси з перевезення пасажирів на 
міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, які 
не виходять за межі території Запорізької області (далі - конкурси). 
 

 2. Затвердити Перелік об`єктів конкурсів з перевезення пасажирів на 
міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, які 
не виходять за межі території Запорізької області (додається). 
 

 3. Управління транспорту та зв’язку облдержадміністрації: 
 1) не пізніше 23.12.2021 забезпечити публікацію оголошення про 
проведення конкурсів у друкованому засобі масової інформації; 
 2) забезпечити прийом документів для участі в конкурсах від 
перевізників-претендентів до 18.01.2022 включно; 

3) забезпечити перевірку поданих документів для участі в конкурсах на 
відповідність умовам конкурсів та перевірку наявності усіх документів і 
достовірності інформації, викладеної в документах; 
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4) організувати проведення 04.02.2022 засідання конкурсного комітету 
з визначення автомобільних перевізників для розгляду питання щодо 
недопущення перевізників-претендентів до участі в конкурсах з перевезення 
пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального 
користування, які не виходять за межі території Запорізької області; 
 5) протягом десяти робочих днів від дати надходження протоколу 
конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників забезпечити 
опрацювання матеріалів проведених конкурсів та у разі відсутності 
зауважень до порядку проведення конкурсів підготувати проєкт 
розпорядження щодо переможців конкурсів, а також тих, хто зайняв друге 
місце; 
 6) забезпечити публікацію розпорядження про результати конкурсів і 
визначення переможців та протоколу засідання конкурсного комітету з 
визначення автомобільних перевізників на вебсайті облдержадміністрації; 
 7) надати узагальнену інформацію про результати виконання цього 
розпорядження голові облдержадміністрації до 10.03.2022. 
 

 4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
заступника голови облдержадміністрації згідно з функціональним розподілом 
обов’язків. 
 
 
 
Голова         Олександр СТАРУХ 
         
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


