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Звіт 
про базове відстеження результативності  регуляторного акту «Про встановлення тарифу на 
транспортні послуги, які надаються автомобільними перевізниками населенню на міських 
автобусних маршрутах загального користування, на яких здійснюються перевезення 

пасажирів в режимі маршрутного таксі»  
 
 

      1. Вид та назва регуляторного акта 
Рішення виконкому  Слов’янської міської ради  «Про встановлення тарифу на транспортні 

послуги, які надаються автомобільними перевізниками населенню на міських автобусних 
маршрутах загального користування, на яких здійснюються перевезення пасажирів в режимі 
маршрутного таксі». 
 
2. Назва  виконавця заходів з відстеження регуляторного акта  

Відділ  транспорту та зв’язку Слов’янської  міської ради.  
 
3. Цілі прийняття акта: 
   -     забезпечення якісного та безпечного функціонування автомобільного транспорту загального  
         користування; 

- сприяння розвитку ринкової інфраструктури пасажирського автотранспорту;   
- покращення рівня обслуговування пасажирів, фінансового стану автопідприємств та 

фізичних осіб – підприємців; 
- недопущення необґрунтованого підвищення тарифів; 
- забезпечення покриття тарифами на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних 

маршрутах загального користування витрат на надання даних послуг. 
 
4. Строк  виконання заходів з відстеження  

з 23.04.2012 р.  по 23.05.2012 р. 
 
5. Тип відстеження  

Базове відстеження  
 
6. Метод одержання результатів відстеження  

Для проведення базового відстеження використовувалися прогнозні статистичні та 
соціологічні показники. 
 
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи 
одержання даних: 

Відстеження результативності цього регуляторного акту здійснювалося шляхом аналізу 
прогнозних статистичних та соціологічних показників: 

 
Прогнозні статистичні показники: 
- розмір надходжень податків та зборів до державного та  місцевих бюджетів від господарської 
діяльності суб’єктів господарювання,  (тис. грн.); 
- кількість автоперевізників, на   яких поширюється дія регуляторного акту, (осіб); 
- обсяг пасажироперевезень, млн. пас 
 
Прогнозні соціологічні показники: 
- рівень поінформованості обізнаних з положеннями регуляторного акта, (%); 
- кількість пропозицій щодо підвищення діючого тарифу з боку автоперевізників як 
спеціалізованих підприємств, так і фізичних осіб-підприємців, які надійдуть до Слов’янської 
міської ради 



 
 
 
 
8. Кількісні та якісні значення показників результативності  
 

Кількісне значення прогнозних статистичних показників результативності: 
 
Прогнозні значення статистичних показників: 
  

Назва показника  
2011 

 
очікуване 2012 

 
прогноз 2013 

Обсяг пасажироперевезень 
виконаний автоперевізниками на 
маршрутах  (загальний на всіх 
міських маршрутах), млн. пас. 

 
9,5431 

 
9,5431 

 
9,5431 

Кількість автоперевізників, на 
яких поширюється дія 
регуляторного акту, од. 

 
2 

 
2 

 
2 

Розмір надходжень податків та 
зборів до державного та 
місцевого бюджетів(загальний 
на всіх міських маршрутах), тис. 
грн . 

 
209,781 

 
230,0 

 
230,0 

Рівень поінформованості  
обізнаних з положеннями 
регуляторного акта, (%) 

 
100 

 
100 

 
100 

 
Прогнозні значення соціологічних  показників  

Назва показника  
2011 

 
прогноз 2012 

 
прогноз 2013 

Рівень поінформованості  
обізнаних з положеннями 
проекту регуляторного акта, 
(%) 

 
100 

 
100 

 
100 

Кількість пропозицій щодо 
підвищення діючого тарифу з 
боку автоперевізників як 
спеціалізованих підприємств, 
так і фізичних осіб-
підприємців, які надійдуть до 
Слов’янської міської ради, од. 

 
 
 
2 

 
 
 
2 

 
 
 
2 

 
 

 
Прогнозні якісні показники результативності: 

   - розвиток пасажирського автомобільного транспорту загального користування; 
   -  забезпечення належної якості та безпеки надання послуг пасажирського автомобільного 
транспорту загального користування; 
   - виконання вимог діючого законодавства на автомобільному транспорті. 
 
 
 
Начальник відділу транспорту та зв’язку     Ю.А. Біленець 
 
 
Заступник міського голови                                                                                         О.В. Титянін 
 


