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АНАЛІЗ  
регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Слов’янської міської ради 

«Про затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на міському автобусному 
маршруті загального користування в місті Слов’янську на 2016 рік» 

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

У зв’язку з закінченням у 2016 році термінів дії деяких договорів на перевезення 
пасажирів виникла необхідність в розробці Умов конкурсу з перевезення пасажирів на міському 
автобусному маршруті загального користування в місті Слов’янську на 2016 рік згідно до норм 
чинного законодавства та проведенні даного конкурсу. 

Підставою для розробки проекту рішення виконкому Слов’янської міської ради «Про 
затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті 
загального користування в місті Слов’янську на 2016 рік» є стаття 44 Закону України «Про 
автомобільний транспорт» та пункт 10 постанови 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 щодо затвердження виконкомом Слов’янської міської ради (далі - Організатор) Умов 
конкурсу з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування в 
місті Слов’янську (обов’язкових, відповідно до  статті 44 Закону України «Про автомобільний 
транспорт», та додаткових). 
 
2.   Цілі державного регулювання 
 

Метою прийняття акта є  
- виконання статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт» та пункту 10 

постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 №1081 «Про затвердження Порядку 
проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 
користування», шляхом розробки та затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на 
міському автобусному маршруті загального користування в місті Слов’янську на 2016 рік» згідно 
до норм чинного законодавства; 

- проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті 
загального користування в місті Слов’янську у 2016 році згідно до норм чинного законодавства; 

- забезпечення стабільних, безпечних та якісних перевезень пасажирів міським 
автотранспортом   загального користування, з урахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними 
можливостями.  

 
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, визначення Умов 
конкурсу є обов’язком Організатора. 

Зазначені законодавчі акти є обов’язковими для виконання органами місцевого 
самоврядування. 

Таким чином, єдиним альтернативним способом є прийняття даного рішення виконкому 
Слов’янської міської ради, яким визначаються Умови конкурсу з перевезення пасажирів на 
міському автобусному маршруті загального користування в місті Слов’янську на 2016 рік згідно 
до норм чинного законодавства. 

  



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  в частині 
визначення умов конкурсу з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті 
загального користування в місті Слов’янську на 2016 рік. 

В даному проекті регуляторного акта встановлені відповідно до вимог чинного 
законодавства (обов’язкові та додаткові) умови перевезень пасажирів, які повинні виконувати 
автомобільні перевізники, визначені на відповідному об’єкті конкурсу. 

   
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 конкурсу з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального 
користування в місті Слов’янську на 2016 рік, забезпечить виконання вимог 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» та забезпечення стабільних, безпечних та якісних перевезень 
пасажирів міським автотранспортом   загального користування, з урахуванням потреб осіб з 
обмеженими фізичними можливостями. 

  
Негативні фактори: 
- внесення змін у діюче законодавство. 
 

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». 
Забезпечення стабільних, безпечних та 
якісних перевезень пасажирів міським 
автотранспортом   загального користування, з 
урахуванням потреб осіб з обмеженими 
фізичними можливостями. 

Сфера інтересів 
суб’єктів 

господарювання 

Відсутні  Прозорий механізм вибору на конкурсних 
засадах суб’єктів господарювання, які 
спроможні забезпечувати належну якість 



обслуговування пасажирів на міських 
автобусних маршрутах загального 
користування.  

Сфера інтересів 
громадян 

Відсутні  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 2016 рік. 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: 
 
- кількість автоперевізників – переможців конкурсу з перевезення пасажирів; 
- розмір надходжень податків та зборів до державного та  місцевих бюджетів від господарської 
діяльності суб’єктів господарювання (автомобільних перевізників – переможців конкурсу з 
перевезення пасажирів); 
- обсяг перевезених пасажирів; 
- оновлення автоперевізниками рухомого складу; 
- кількість звернень громадян щодо якості надання послуг пасажирського автомобільного 
транспорту; 
- 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 у січні 2017 року. 
 
 

 
 

 
Міський голова                                                                                                                            В.М. Лях                             
 
 
 


