
 
 

Звіт 
про повторне відстеження результативності  регуляторного акту – рішення 

виконкому Слов’янської міської ради  від 06.05.2015 №248 «Про затвердження Умов 
конкурсу з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального 

користування в місті Слов’янську  на 2015 рік»  
 
 

      1. Вид та назва регуляторного акта 
Рішення виконкому  Слов’янської міської ради від 06.05.2015 №248 «Про 

затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті 
загального користування в місті Слов’янську на 2015 рік». 
 
2. Назва  виконавця заходів з відстеження регуляторного акта  

Управління економічного і соціального розвитку 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», шляхом розробки та затвердження Умов конкурсу з перевезення 
пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування в місті 
Слов’янську на 2015 рік» згідно до норм чинного законодавства; 

- проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті 
загального користування в місті Слов’янську у 2015 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.  
 
4. Строк  виконання заходів з відстеження  

з 25.12.2015 р.  по 25.01.2016 р. 
 
5. Тип відстеження  

Повторне відстеження  
 
6. Метод одержання результатів відстеження  

Для проведення повторного 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 ІII квартал  
2015 рік 

IV квартал  
20015 рік 

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

3 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 у 2015 році), тис. грн. 

649,947 441,750 

3 обсяг перевезених пасажирів,  пас. 1058122 1239666 
- оновлення автоперевізниками рухомого 
складу, од. 
 

- - 
4 

- поповнення автоперевізниками парку 
рухомого складу (ІІІ квартал – Богдан А091 
2004 р.в., ПАЗ 32054 2007 р.в., ПАЗ 32054 
2008 р.в., ПАЗ 32054; ІV квартал – Богдан 
А09211 2005 р.в., ПАЗ 32054 2008 р.в.) 

 
 
4 

 
 
2 

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

13 5 

6 рівень поінформованості, обізнаних з 
положеннями регуляторного акта, % 

100 100 

 
 
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення 

визначених цілей. 
 
За результатами проведеного у 2015 році конкурсу з перевезення пасажирів на 

міському автобусному маршруті загального користування в місті Слов’янську розмір 
надходжень податків та зборів до державного та  місцевих бюджетів від автомобільних 
перевізників – переможців даного конкурсу складає 1091,697 тис.грн., обсяг перевезених 
пасажирів – 2297788 пас., перевізниками також поповнено парк рухомого складу, а саме 
придбано 6 автобусів. 

 
 
 

 
Міський голова                                                                                                                В.М. Лях 

 
 
 
 
 
 


