
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

РІШЕННЯ 
 

_____________ 2017 року                    м. Шепетівка                                           № ___ 

 

 

 

Про  встановлення  тарифів 

на перевезення пасажирів  

у  міському автотранспорті в 

звичайному режимі руху та  

в  режимі маршрутного таксі 

 

 

 

 

         На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року 

№1548 “Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів 

виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін ( тарифів)”, 

наказу Міністерства транспорту та зв’язку України №1175 від 17.11.2009 року „Про 

затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного 

транспорту” , ст. 10 Закону України “Про автомобільний транспорт”, керуючись ст.28 п.2 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” виконком міської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити  з ___________ року  тариф  на  перевезення пасажирів на міських 

автобусних маршрутах  загального користування  в звичайному режимі руху та в 

режимі маршрутного таксі   в  розмірі  :  

                                                     по місту –  4-00 грн. 

                                                     до.с,Судилків –  4-50  грн.  

                                                     до Д/к «Імпульс»  -  4-50   грн.                             

 

2. Рішення виконкому №90 від 30.04.2015 р. та №91 від 30.04.2015 року  вважати 

такими, що втратили  чинність.  

 

3. Контроль  за виконанням рішення покласти на  першого заступника міського 

голови  Вихівського В.Б. 

 

 

 

Міський голова                                                                                              Полодюк М.І. 

 

 

 

 

 



АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

до проекту рішення виконавчого комітету Шепетівської міської ради «Про 

встановлення тарифів на перевезення пасажирів у міському автотранспорті в 

звичайному режимі руху та в режимі маршрутного таксі» 

 
1.Визначення проблеми 

 

 На сьогоднішній день у місті Шепетівка вартість перевезення пасажирів міським 

автотранспортом у звичайному режимі руху та в режимі маршрутного таксі становить : 

по місту - 3,00 грн.; 

до с. Судилків – 3,50 грн. 

до Д/к «Імпульс» - 4,00 грн.  

 Зазначені тарифи затверджені рішеннями виконавчого комітету Шепетівської  

міської ради від 30.04.2015 року № 90 «Про встановлення тарифів на перевезення 

пасажирів у міському автотранспорті в звичайному режимі» та від 30.04.2015 року №91 

«Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів в міському автотранспорті  в 

режимі маршрутного таксі». 

 До виконавчого комітету Шепетівської міської ради надійшла пропозиція від ПрАТ 

«Шепетівське автотранспортне підприємство 16807», яке обслуговує міські маршрути №1, 

№2, №3, №5, №5-А, №6, №6-А, №9, №10, №11.  щодо перегляду діючого тарифу у зв’язку 

з підвищенням мінімальної заробітної плати з 1600 грн. до 3200 грн. та постійним 

підвищенням цін на паливно-мастильні матеріали. Відповідно до розрахунків 

підприємства діючий тариф на перевезення пасажирів є збитковий,  а економічно  

обгрунтована вартість перевезення одного пасажира на 2017 рік, з врахуванням 10% 

рентабельності,  складає 4,10 грн. 

  Відповідно до ст.10 Закону України «Про автомобільний транспорт»  тарифна 

політика на    автомобільному    транспорті    має задовольняти   підприємницький   

інтерес,  забезпечувати  розвиток автомобільного  транспорту,  стимулювати   

впровадження   новітніх технологій  перевезень,  застосування  сучасних типів 

транспортних засобів, а також забезпечувати      баланс між платоспроможним попитом  

на  послуги та обсягом витрат на їх надання та забезпечувати стабільність, прозорість та 

прогнозованість тарифів. 

 Статтею 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” 

передбачено, що органам місцевого самоврядування надані повноваження щодо 

встановлення тарифів на транспортні послуги. 

 У зв’язку з вищевикладеним  виникає необхідність врегулювання тарифів на 

перевезення пасажирів у міському автотранспорті загального користування у звичайному 

режимі руху та в режимі маршрутного таксі. 
  
Основні групи та підгрупи на які визначена проблема справляє вплив: 

Групи (підгрупи) Так Ні 
Громадяни +  

Держава +  
Суб’єкти господарювання, у 
тому числі суб’єкти малого 
підприємництва 

+  

 

 

2. Цілі державного регулювання 

  
 Цілями прийняття даного регуляторного акта є: 

- приведення тарифів на послуги з перевезення пасажирів у міському автомобільному 

транспорті у відповідність до економічно обґрунтованого рівня; 



- забезпечення гарантованої регулярності роботи  міського автотранспорту та підвищення 

якості надання послуг з перевезення пасажирів; 

- дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності». 

 

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених 

цілей 

 
3.1.Визначення альтернативних способів  

 

Вид альтернатив Опис альтернативи 

Альтернатива 1:  

забезпечення регулювання 

Підвищення  тарифів на послуги з  

перевезення пасажирів в міському 

автотранспорті загального користування  у 

звичайному режимі руху та в режимі  

маршрутного таксі до рівня економічно 

обгрунтованих витрат 

 

Альтернатива 2:  

відсутність регулювання 

Збереження діючих тарифі на послуги з 

перевезення пасажирів в міському 

автотранспорті загального користування  у 

звичайному режимі руху та в режимі  

маршрутного таксі 

 

 

 

 

3.2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей. 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави 

 

Вид альтернатив Вигоди Витрати 

Альтернатива 1:  

забезпечення регулювання 

Сталість мережі 

транспортного забезпечення 

Витрати пов’язані з 

підготовкою та 

оприлюдненням проекту 

рішення 

 

Альтернатива 2:  

відсутність регулювання 

Відсутні, оскільки проблема 

залишається не вирішеною. 

- погіршення фінансового 

становища приватних 

перевізників, що надають 

послуги з перевезення 

пасажирів у міському 

автотранспорті загального 

користування у звичайному 

режимі руху та в режимі  

маршрутного таксі; 

- зниження якості та 

стабільності  перевезення 

населення на міських 

автобусних маршрутах 

загального користування 

 

 
 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 

 



Вид альтернатив Вигоди Витрати 

Альтернатива 1:  

забезпечення регулювання 

Забезпечення регулярності 

руху та належного технічного 

стану транспортних засобів, 

які здійснюю перевезення 

пасажирів у звичайному 

режимі руху та в режимі 

маршрутного таксі 

- збільшення витрат на проїзд 

у міському автомобільному 

транспорті загального 

користування у звичайному 

режимі руху та в режимі  

маршрутного таксі; 

- ймовірність виникнення 

соціальної напруги серед 

мешканців 

Альтернатива 2:  

відсутність регулювання 

Збереження діючих тарифів 

на проїзд у міському 

автомобільному транспорті 

загального користування у 

звичайному режимі руху та в 

режимі  маршрутного таксі 

Відсутні  

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

 

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом 

Кількість 

суб’єктів 

господарювання, 

що підпадають 

під дію 

регулювання 

цього 

регуляторного 

акта. 

 

0 0 1 5 6 

Питома 

вага групи у 

загальній 

кількості, 

відсотків 

0 0 17 83 100 

Вид альтернатив Вигоди Витрати 

Альтернатива 1:  

забезпечення регулювання 

Покращення фінансового 

результату від господарської 

діяльності 

Відсутні  

Альтернатива 2:  

відсутність регулювання 

Відсутні, оскільки проблема 

залишається не вирішеною. 

-погіршення технічного стану 

рухомого складу; 

- збільшення збитків від 

діяльності 

Дане регулювання не розповсюджується на суб’єктів великого та середнього 

підприємництва. 

 

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей 
Рейтинг результативності 

(досягнення цілей під час 

вирішення проблеми) 

Бал результативності (за 

чотирибальною системою 

оцінки) 

Коментарі щодо присвоєння 

відповідного бала 

Альтернатива 1:  

забезпечення регулювання 

3 Усі важливі аспекти 

проблеми існувати не будуть 

Альтернатива 2:  

відсутність регулювання 

1 Проблеми продовжують 

існувати 

 



Рейтинг 

результативності  

Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обгрунтування 

відповідного місця 

альтернативи у 

рейтингу 

Альтернатива 1:  

забезпечення 

регулювання 

Підвищення 

регулярності руху 

транспорту на 

маршрутах  

Збільшення обсягів 

вільних обігових 

коштів у 

перевізників 

Збільшення вартості 

проїзду для громадян. 

 

Вказаний 

альтернативний спосіб 

є прийнятним, так як  

сприяє організації 

стабільної роботи 

автобусних маршрутів 

загального 

користування 

Альтернатива 2:  

відсутність 

регулювання 

Відсутність 

додаткових витрат 

для пасажирів. 

Додаткове фінансове 

навантаження на 

перевізників, погіршення 

якості надання 

транспортних послуг. 

 

Даний спосіб не є 

прийнятним оскільки 

призводить до 

збитковості діяльність 

суб’єктів 

господарювання 

 
Рейтинг  Агрументи щодо переваги 

обраної альтернативи 

/причини відмови від 

альтернативи  

Оцінка ризику зовнішніх 

чинників на дію 

запропонованого 

регуляторного акта 

Альтернатива 1:  

забезпечення регулювання 

 На дію акта можуть впливати 

економічні показники, які 

залежать від вартості 

пального, запчастин, рівня 

мінімальної заробітної плати 

тощо. 

Альтернатива 2:  

відсутність регулювання 

Не є прийнятною, адже не 

вирішує проблему 

0 

 
5 Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми 

 

 Враховуючи звернення перевізників, які надають транспортні послуги по перевезенню 

пасажирів у міському громадському транспорті загального користування в звичайному режимі 

руху та в режимі маршрутного таксі, з метою збалансування інтересів споживачів транспортних 

послуг та суб’єктів підприємницької діяльності – перевізників  пропонується винести на 

громадське обговорення питання підвищення вартості проїзду у міському автомобільному 

транспорті  

 Для впровадження цього регуляторного акта необхідно: забезпечити інформування 

громадськості  шляхом публікації  оголошення про оприлюднення проекту регуляторного акта та 

проведення його громадського обговорення  в друкованому засобі масової інформації, розміщення 

на офіційному сайті Шепетівської міської ради проекту регуляторного акта разом  з аналізом  

регуляторного впливу.  

 
6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими 

розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, 

фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги 

 
ТЕСТ 

малого підприємництва (М-Тест) 

 

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо 

оцінки впливу регулювання. 



 Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів 

малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких 

необхідно для здійснення регулювання проведено з 06.04.2017 по 20.04.2017р. шляхом 

робочих зустрічей з представниками ПрАТ «Шепетівське АТП 16807» та листування . В 

результаті ділового листування, відповідно до розрахунків Шепетівського 

автотранспортного підприємства, запропоновано розпочати процедуру громадського 

обговорення встановлення  на території міста економічно обґрунтованого тарифу на 

перевезення пасажирів у міських автобусних маршрутах загального користування в 

звичайному режимі руху та режимі маршрутного таксі в розмірі   4,00 грн. за одну 

поїздку. 

 

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва ( мікро- та 

малі): 

 Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання 6 

од., у тому числі малого підприємництва 1 од. та мікропідприємництва -5 од; 

 Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів 

господарювання, на яких проблема справляє вплив 17%. 

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог 

регулювання. 

 

 Суб’єкти малого підприємництва не несуть додаткових витрат, пов’язаних  з 

виконанням вимог регулювання 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого 

підприємництва 

  Виконавчий комітет Шепетівської міської ради не несе бюджетних витрат на 

виконання умов регулювання. 

 

 
7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 

 
Термін дії цього регуляторного акта  необмежений. До даного регуляторного акта 

можуть вноситись зміни та доповнення за підсумками аналізу відстеження 

результативності або  у разі змін в законодавчій базі.  

  
8.Визначення показників результативності регуляторного акта 

 
В результаті дії даного регуляторного акту плануються використовуватись наступні 

показники результативності, що в свою чергу буде свідченням його ефективності: 

 рівень поінформованості населення міста з  положеннями акта ( для базового 

відстеження результативності); 

 кількість перевізників, що здійснюють пасажирські перевезення на міських 

маршрутах автобусами загального користування в звичайному режимі руху та в 

режимі маршрутного таксі;. 

 кількість діючих міських маршрутів; 

 регулярність руху (кількість рейсів на маршрутах згідно графіку та фактично 

виконаних перевізниками); 

 кількість скарг від населення, що користується послугами  пасажирських 

перевезень міським автотранспортом. 

 



9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження 

результативності дії регуляторного акта 

 
Базове відстеження результативності даного регуляторного акту буде проведено до 

дня набрання чинності регуляторного акту. 

 Повторне відстеження результативності буде здійснене через рік після набуття 

чинності даним регуляторним актом. 

 Періодичне відстеження результативності буде здійснюватися через три роки після 

проведення повторного відстеження. 

При проведенні відстеження результативності даного регуляторного акту будуть  

використовуватися офіційні  статистичні дані. 

 

10.Інформація про спосіб надання зауважень та пропозицій. 

 Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, суб'єктів 

господарювання, їх об'єднань приймаються в письмовому вигляді протягом одного місяця 

(з 15 червня   2017 року по 15  липня   2017 року включно) за адресою: м. Шепетівка, 

вул.Островського,4, кім. 205, 206. 

тел.:    4-01-52 -  відділ підприємництва та аналізу управління економічного розвитку; 

           4-04-16-  відділ економіки управління економічного розвитку; 

 

 

Розробник АРВ: 

 

Начальник відділу підприємництва та аналізу 

управління економічного розвитку                                               Т. Мартинюк 


