
Звіт про результати відстеження  

 
Назва документа:  „Про затвердження Умов конкурсу з перевезення 

пасажирів на міжміських і приміських автобусних 

маршрутах загального користування, що не виходять за 

межі території області (внутрішньообласні маршрути)” 

„Про внесення змін до розпорядження голови 

Закарпатської обласної державної адміністрації від 

12.03.2015 № 79”; 

„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)”; 

„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)”; 

„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)”. 

 
Вид документа:  розпорядження голови облдержадміністрації: 

12 березня 2015 року № 79, зареєстроване у головному 

територіальному управлінні юстиції у Закарпатській 

області 16 березня 2015 року за № 4/1154. 

Зміни до розпорядження голови облдержадміністрації: 

24 грудня 2015 року № 514, зареєстроване у головному 

територіальному управлінні юстиції у Закарпатській 

області 24 грудня 2015 року за № 24/1174; 

19 листопада 2018 року № 745, зареєстроване у головному 

територіальному управлінні юстиції у Закарпатській 

області 22 листопада 2018 року за № 48/1305; 

19 січня 2021 року № 31, зареєстроване в Південно-

західному міжрегіональному управлінні Міністерства 

юстиції (м. Івано-Франківськ) 28 січня 2021 року за            

№ 9/130;   

15 червня 2021 року № 575, зареєстроване в Південно-

західному міжрегіональному управлінні Міністерства 

юстиції (м. Івано-Франківськ) 23 червня 2021 року за          

№ 53/174.   

 
Назва виконавця заходів 

з відстеження: 
 департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі 

автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення облдержадміністрації 

 
Цілі прийняття акту:  затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на 

міжміських і приміських автобусних маршрутах 
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загального користування, що не виходять за межі 

території області (внутрішньообласні маршрути); 

ефективна організація та забезпечення проведення 

конкурсів із визначення автомобільних перевізників на 

автобусних маршрутах загального користування, 

організатором перевезень на яких є облдержадміністрація; 

забезпечення перевезення пасажирів на міжміських і 

приміських автобусних маршрутах загального 

користування, що не виходять за межі території області. 

 
Строк виконання заходів 

з відстеження: 

 

 з 02.07.2021 по 05.08.2021 

Тип відстеження: 

 
 Періодичне 

Методи одержання 

результатів відстеження: 
      Аналіз інформації ПрАТ „Закарпатавтотранс”, 

перевізників та пасажирів. Аналіз статистичної інформації 

та результатів конкурсів.  

 
Кількісні та якісні 

значення показників 

результативності акта 

       Облдержадміністрація є організатором перевезень 

пасажирів на 77 автобусних маршрутах міжміського 

сполучення (178 оборотних рейсів) та 25 автобусних 

маршрутах приміського сполучення, що виходять за межі 

районів. 

Відповідно до додатку 1 Умов конкурсу 

облдержадміністрація була організатором на 36 

приміських автобусних маршрутах загального 

користування, що виходять за межі території районів. У 

зв’язку із змінами у 2021 році повноважень щодо 

організації пасажирських перевезень до повноважень 

райдержадміністрації відійшло 17 маршрутів, разом з тим 

до повноважень облдержадміністрації – 6. Загальна 

кількість приміських автобусних маршрутах загального 

користування, що виходять за межі території районів, на 

яких організатором є облдержадміністрація становить 25 

маршрутів. 

      Протягом 2015-2021 років  проведено 24 засідання 

обласного конкурсного комітету, рішенням якого визнано 

переможців на 371 об’єктах конкурсу, які включають  

оборотні рейси міжміських автобусних маршрутів та  

приміські автобусні маршрути, що виходять за межі 

території районів. За результатами конкурсів 

облдержадміністрацією з переможцями конкурсу укладено 

договори про організацію перевезень пасажирів на 

терміни дії відповідно до пропозицій обласного 

конкурсного комітету. 

Станом на 01.07.2021 перевезення пасажирів на 
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міжміських та приміських автобусних маршрутах 

загального користування, організатором на яких є 

облдержадміністрація, здійснюють 57 автомобільних 

перевізників, із якими укладено 173 договори про 

організацію перевезень пасажирів на автобусному 

маршруті загального користування. 

       Протягом дії розпорядження за результатами розгляду 

обласним конкурсним комітетом документів перевізників-

претендентів на участь у конкурсі, ним приймалися 

рішення про недопущення до участі в конкурсі 112 

перевізників-претендентів, які надавали конкурсну 

пропозицію, що не відповідали обов'язковим та 

додатковим умовам конкурсу.  

        Протягом терміну дії розпорядження, перевізниками 

всіх форм власності, які обслуговують міжміські і 

приміські автобусні маршрути загального користування, 

що не виходять за межі території області, було оновлено 

24 одиниці рухомого складу та придбано 45 більш нових 

та/або комфортабельних автобусів. 

      У зв’язку із  фінансово-економічною кризою в країні та 

запровадженням у 2020 та 2021 роках обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню 

на території України гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,  що негативно 

позначилося на фінансово-господарській діяльності 

суб’єктів господарювання, які надають послуги на ринку 

транспортних послуг протягом 2015 – 2021 років з 178 

об’єктів конкурсу автобусних маршрутів міжміського 

сполучення, за рішеннями обласного конкурсного 

комітету віднесено до резервних 15 об’єктів, з 25 об’єктів 

конкурсу автобусних маршрутів приміського сполучення 

до резервних віднесено 3 об’єкти. Дана ситуація 

зумовлена відсутністю пропозицій від перевізників-

претендентів на участь у конкурсі за зазначеними 

об’єктами згідно багаторазових оголошень 

облдержадміністрації про проведення конкурсу. 

За результатами проведених обласною державною 

адміністрацією конкурсів із визначення автомобільних 

перевізників на приміських автобусних  маршрутах 

загального користування, на цих маршрутах здійснюється 

перевезення пасажирів 17 автобусами, пристосованими 

для перевезення осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення. 

З 2020 року, відповідно до процедури, визначеної 

Порядком проведення конкурсу з перевезення пасажирів 

на автобусному маршруті загального користування, 

затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України 
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від 3 грудня 2008 року  № 1081 (далі – Порядок), за 

пропозиціями обласного конкурсного комітету, 

облдержадміністрацією було укладено 12 угод на 

продовження терміну дії договору про організацію 

перевезень пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування з 7 перевізниками. Разом з тим 

двом перевізникам відмовлено у продовжені терміну дії 

договору. 

   
Оцінка результатів 

реалізації регуляторного 

акта та ступеня 

досягнення визначених 

цілей 

 Відповідно до Умов  конкурсу з перевезення пасажирів на 

міжміських і приміських автобусних маршрутах 

загального користування, що не виходять за межі 

території області (внутрішньообласні маршрути), що 

затверджені розпорядженням голови обласної державної 

адміністрації від  12 березня 2015 року № 79 зі змінами, 

визначено перелік міжміських і приміських автобусних 

маршрутів, з яких формується перелік об’єктів конкурсу. 

Конкурс проводиться по мірі закінчення термінів дії 

укладених Договорів з перевізниками відповідно до 

процедури, визначеної Порядком та Умовами конкурсу. 

      Враховуючи зміни, що вносилися до Умов конкурсу, 

на сьогодні вони відповідають вимогам діючого 

законодавства. Ці Умови є обов'язковими для членів 

обласного конкурсного комітету із визначення 

автомобільних перевізників на міжміських і приміських 

автобусних  маршрутах загального користування, що не 

виходять за межі території області, (внутрішньообласні 

маршрути) та перевізників-претендентів.      

       Порядок регулювання, встановлений даним  

розпорядженням, забезпечує ефективний конкурсний 

відбір перевізників пасажирів, які спроможні 

забезпечувати належну якість обслуговування пасажирів 

на автобусних маршрутах загального користування,  

стабільне функціонування та розвиток ринку надання 

автопасажирських транспортних послуг, підвищує рівень 

надання транспортних послуг.  

        

            Враховуючи наведене, вважаємо за необхідне 

залишити зазначені розпорядження без змін та здійснити 

періодичне відстеження результативності їх дій у 

визначений законодавством термін. 

 
   

Директор департаменту інфраструктури,  

розвитку і утримання мережі автомобільних 

доріг загального користування місцевого 

значення                                                                                 Едуард МАЛЯР 


