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АНАЛІЗ  

регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Слов’янської міської ради «Про 
визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для здійснення функцій робочого 

органу» 
 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання 
  

Підставою для розробки проекту рішення виконкому Слов’янської міської ради «Про визначення 
на конкурсних засадах підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу» є стаття 44 
Закону України «Про автомобільний транспорт» та постанова Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 
№ 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному 
маршруті загального користування». 

Ці законодавчі акти передбачають правові норми залучення виконкомом Слов’янської міської 
ради (організатором) на конкурсних засадах підприємства (організації)  (далі – Робочого органу) для 
організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з 
визначення автомобільних перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування міста 
Слов’янська. 

На теперішній час не існує нормативно - правового акту щодо прозорого механізму проведення 
конкурсів з визначення Робочого органу. 
 
2.   Цілі державного регулювання 
 

Метою прийняття акта є створення конкурентного середовища серед юридичних осіб, які 
спроможні забезпечувати належну підготовку матеріалів для проведення конкурсу з визначення 
перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування, перевірки достовірності 
одержаної від перевізника-претендента інформації, їх аналізу та оцінки відповідності конкурсних 
пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовки паспортів автобусних маршрутів та 
матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником - 
переможцем конкурсу. 

 
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей. 

Відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» та Порядку проведення конкурсу з 
перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 №1081, обов’язком Організатора є визначення на конкурсних 
засадах Робочого органу для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань 
конкурсного комітету з перевезення пасажирів на  міських  автобусних маршрутах загального 
користування міста Слов’янська. 

Зазначені законодавчі акти є обов’язковими для виконання органами виконавчої влади, органами 
місцевого самоврядування, підприємствами (організаціями), залученими на договірних умовах для 
організації забезпечення проведення конкурсів, конкурсними комітетами та автомобільними 
перевізниками. 

Таким чином, єдиним альтернативним способом є прийняття даного рішення виконкому 
Слов’янської міської ради, яким визначаються умови проведення конкурсу з визначення підприємства 
(організації) для здійснення функцій робочого органу, яке залучається на договірних засадах 
Організатором проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах 
загального користування міста Слов’янська. 

4.  Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми. 

Для досягнення цілей, визначених у 2 розділі аналізу регуляторного впливу, проектом цього 
регуляторного акта передбачено виконання вимог чинного законодавства  з визначення умов проведення 
конкурсу з визначення підприємства (організації), яке залучається на договірних засадах Організатором 



для проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального 
користування міста Слов'янська. 

Даним проектом передбачено ряд функцій для організатора перевезень щодо визначення таких 
питань як: 

- утворення комітету для проведення конкурсу; 
- визначення форми заяви та переліку документів, що подаються підприємствами (організаціями) 

для участі в конкурсі; 
- порядок оголошення інформації про проведення конкурсу. 
З метою недопущення переслідування Робочим органом інтересів окремих перевізників 

положеннями акту передбачено недопущення до участі у конкурсі підприємств (організацій), які надають 
послуги з перевезень, провадять діяльність на ринку транспортних послуг з автомобільних перевезень, 
представляють інтереси окремих перевізників. 

   
Організаційні заходи для провадження регулювання: 
Забезпечення інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його 

оприлюднення в засобах масової інформації та мережі Інтернету – на офіційному веб-сайті Слов’янської 
міської ради.  

 
5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта. Вплив зовнішніх 
факторів на дію регуляторного акта 
 

Позитивні фактори: 
- прийняття даного рішення виконкому Слов’янської міської ради, яким визначаються умови 

проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), яке залучається на договірних засадах 
Організатором для проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах 
загального користування міста Слов’янська, для організації забезпечення роботи конкурсного комітету, 
забезпечить виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 «Про затвердження 
порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 
користування» та дотримання вимог Закону України «Про автомобільний транспорт» 

  
Негативні фактори: 
- внесення змін у діюче законодавство 
 
Виконання вимог даного регуляторного акта не потребує додаткових витрат з коштів державного, 

обласного та місцевих бюджетів, а також не потребує додаткових витрат на контроль за виконанням 
вимог даного регуляторного акта. 
 
6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат.      
 

Прийняття цього регуляторного акта  забезпечить виконання вимог чинного законодавства.  
  
Таблиця вигод та витрат 

Сфера регулювання Витрати Вигоди 
Сфера інтересів 

держави 
Витрати часу, пов’язані з 
розробкою регуляторного 
акта 

Реалізація державної регуляторної політики. 
Забезпечення виконання Закону України «Про 
автомобільний транспорт» та постанови Кабінету 
Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 «Про 
затвердження порядку проведення конкурсу з 
перевезення пасажирів на автобусному маршруті 
загального користування» 
Зняття з організатора навантажень, пов’язаних із 
підготовкою матеріалів для проведення засідань 
конкурсного комітету з визначення перевізників 
на міських автобусних маршрутах загального 
користування. 

Сфера інтересів 
суб’єктів 

господарювання 

Оформлення пакету 
документів на участь у 
конкурсі 

Прозорість у визначенні Робочого органу, що 
залучається на конкурсних засадах для організації 
забезпечення і підготовки матеріалів для 
проведення засідань конкурсного комітету з 
перевезення пасажирів на міських автобусних 



маршрутах загального користування міста 
Слов’янська  

Сфера інтересів 
громадян 

Фінансових чи інших 
витрат не зазнає 

Захист прав споживачів під час їх транспортного 
обслуговування та  забезпечення належного 
визначення відповідних перевізників  

 
7.  Обґрунтування строку дії регуляторного акта. 
 
Дія регуляторного акта встановлюється на необмежений термін. Зміни до регуляторного акту 

будуть внесені у разі внесення змін до законодавства на автомобільному транспорті. 
 
8.  Показники результативності регуляторного акта. 
 

   Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у 2 розділі АРВ, для відстеження 
результативності регуляторного акта обрані наступні показники: 
- розмір надходжень податків та зборів до державного та  місцевих бюджетів від господарської діяльності 
суб’єктів господарювання,  (тис. грн.); 
- кількість суб’єктів господарювання, на   яких поширюється дія регуляторного акту, (осіб); 
- кількість проведених конкурсів з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального 
користування із залученням Робочого органу; 
- кількість судових рішень, прийнятих судовими органами, щодо скасування результатів конкурсів з 
перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, проведених із 
залученням Робочого органу;  
- рівень поінформованості, обізнаних з положеннями регуляторного акта, (%). 
 
 

9. Заходи за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності 
регуляторного акта. 
 Базове відстеження результативності здійснюватиметься після набрання чинності цим 
регуляторним актом.   Повторне відстеження результативності буде проведено через рік, але не пізніше   
2-х років, з дня набрання ним чинності. Періодичні відстеження результативності регуляторного акта 
здійснюються раз на кожні 3 роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження 
результативності. 
 
 

 
 

 
В.о. міського голови, 
секретар міської ради                                                                                                                    О.В. Зонтов                             
 
 
 
 
 
 


