ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ
РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

„Про затвердження умов конкурсу з визначення підприємства (організації)
для здійснення функцій робочого органу“ з метою одержання пропозицій
і зауважень від фізичних та юридичних осіб.
Керуючись Законом України „Про автомобільний транспорт“, постановою
Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 „Про затвердження Порядку
проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті
загального користування“ Черкаська обласна державна адміністрація повідомляє
про оприлюднення проекту розпорядження обласної державної адміністрації
„Про затвердження умов конкурсу з визначення підприємства (організації) для
здійснення функцій робочого органу“.
Зміст проекту
Забезпечення виконання вимог чинного законодавства щодо вибору
на конкурсних засадах суб’єкта господарювання, здатного забезпечити: належну
якість підготовки матеріалів для проведення конкурсу з перевезення пасажирів
на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування,
які не виходять за межі території області; прийом документів на конкурс;
перевірку достовірності одержаної від перевізників-претендентів інформації,
її аналіз та оцінку відповідності конкурсних пропозицій перевізниківпретендентів умовам конкурсу; підготовку паспортів автобусних маршрутів
та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором
і автомобільним перевізником-переможцем конкурсу.
Спосіб оприлюднення
Зазначений проект регуляторного акту було опубліковано у газеті
„От і дО“ від 29.10.2014 № 44 та розміщено офіційному на офіційному
веб-сайті обласної державної адміністрації www.oda.ck.ua в розділі „Регуляторна
діяльність“.
З урахуванням зауважень та пропозицій, що надійшли у рішенні Державної
служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від
05.01.2015 № 4-Т на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації
www.oda.ck.ua в розділі „Регуляторна діяльність“ повторно розміщені
доопрацьовані проект розпорядження і аналіз його регуляторного впливу з метою
одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань
(з терміном один місяць).
Спосіб надання зауважень і пропозицій
Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань
щодо проекту зазначеного розпорядження приймаються до розгляду
в письмовій формі протягом місяця з дня його оприлюднення за адресою: 18000,
м. Черкаси, бульвар Шевченка, 185, кім. 255 управління промисловості
та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації.

Контактний телефон 37 34 66, телефон/факс 45 83 80, електронна адреса:
upri@ukr.net.

