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Звіт 

про базове відстеження результативності   
регуляторного акту – рішення виконкому Слов’янської міської ради   

від 19.07.2017 №521 «Про затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на 
міському автобусному маршруті загального користування  

в місті Слов’янську»  
 
 

      1. Вид та назва регуляторного акта 
Рішення виконавчого комітету Слов’янської міської ради від 19.07.2017 №521 «Про 

затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті 
загального користування в місті Слов’янську». 
 
2. Назва  виконавця заходів з відстеження регуляторного акта  

Відділ транспорту та зв’язку Слов’янської  міської ради.  
 
3. Цілі прийняття акта: 

 
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» (із змінами та доповненнями), шляхом розробки та затвердження Умов 
конкурсу з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального 
користування в місті Слов’янську» згідно норм чинного законодавства; 

- проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах 
загального користування в місті Слов’янську згідно норм чинного законодавства; 

- забезпечення стабільних, безпечних та якісних перевезень пасажирів міським 
автотранспортом   загального користування згідно норм чинного законодавства.  
 
4. Строк  виконання заходів з відстеження  

з 19.01.2018 р.  по 19.02.2018 р. 
 
5. Тип відстеження  

Базове відстеження  
 
6. Метод одержання результатів відстеження  

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

Для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі 
показники результативності: 
- 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. 



 
 
8. Кількісні та якісні значення показників результативності  
 
Кількісне значення показників результативності: 
 

№ 
з/п 

Назва показника ІV квартал 2017 
рік 

1 кількість автоперевізників – переможців 
конкурсів з перевезення пасажирів, од. 

3 

2 розмір надходжень податків та зборів до 
державного та  місцевих бюджетів від 
господарської діяльності суб’єктів 
господарювання (автомобільних перевізників – 
переможців конкурсу з перевезення пасажирів), 
тис. грн. 

706,868 

3 обсяг перевезених пасажирів,  пас. 1036301 
4 оновлення автоперевізниками рухомого складу, 

од. 
1 

5 кількість звернень громадян щодо якості 
надання послуг пасажирського автомобільного 
транспорту, од. 

4 

6 рівень поінформованості, обізнаних з 
положеннями регуляторного акта, % 

100 

 
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення 

визначених цілей 
 
Згідно укладеного договору №56-02-17 від 28 квітня 2017 року Харківським 

національним автомобільно-дорожнім університетом проведено Комплексне обстеження 
пасажиропотоків на міських маршрутах загального користування міста Слов’янськ 
(автобусні маршрути та маршрути міського електротранспорту). За результатами 
проведеного обстеження, які згідно умовам договору отримані 24 липня 2017 року, надані 
рекомендації щодо оптимізації маршрутної мережі міста. 

 
Таким чином, регуляторний акт – рішення виконкому Слов’янської міської ради від 

19.07.2017 №521 «Про затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на міському 
автобусному маршруті загального користування в місті Слов’янську» потребує внесення 
змін з урахуванням рекомендацій, наданих Харківським національним автомобільно-
дорожнім університетом. 

 
 

Начальник відділу транспорту та зв’язку                                                              Р.В. Макієнко  
 
 
 
Міський голова                                                                                                         В.М. Лях 

 
 
 
 
 
 

 


