
ЗВІТ 

ПРО  ПОВТОРНЕ  ВІДСТЕЖЕННЯ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  РЕГУЛЯТОРНОГО 

АКТА 
 

1. Вид та назва регуляторного акта: 

 Рішення  виконавчого комітету Шепетівської ї міської ради  «Про встановлення 

тарифів на перевезення пасажирів у міському автотранспорті у звичайному режимі руху та в 

режимі маршрутного таксі»  від  31 серпня   2017 року  №207 

2. Виконавець заходів з відстеження: 

 Відділ підприємництва та аналізу управління економічного розвитку виконавчого 

комітету Шепетівської міської ради 

 

3. Цілі прийняття акта: 

- приведеннятарифів на послуги з перевезенняпасажирів у 

міськомуавтомобільномутранспорті у відповідність до економічнообґрунтованогорівня; 

- забезпеченнягарантованоїрегулярностіроботиміського автотранспорту та 

підвищенняякостінаданняпослуг з перевезенняпасажирів; 

- дотриманнявимог Закону України «Про засади державноїрегуляторноїполітики у 

сферігосподарськоїдіяльності». 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження: 

 З 21 вересня 2018 року по 28 вересня 2018 року. 

 

5. Тип відстеження: 

 Повторне відстеження 

 

6. Метод одержання результатів відстеження: 

 Статистичний 

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також 

способи одержання даних: 

  

Відстеження результативності цього  регуляторного акта здійснювалось шляхом 

аналізу інформації отриманої у відділі економіки управління економічного розвитку 

виконкому та Адміністративно-комунальній інспекції щодо: 

 рівняпоінформованостінаселеннямістаз  положеннями акта ( для базового 

відстеженнярезультативності); 

 кількостіперевізників, щоздійснюютьпасажирськіперевезення на міських маршрутах 

автобусами загальногокористування в звичайномурежиміруху та в режимі 

маршрутного таксі;. 

 кількостідіючихміськихмаршрутів; 

 регулярностіруху (кількістьрейсів на маршрутах згіднографіку та 

фактичновиконанихперевізниками); 

 кількостіскаргвіднаселення, 

щокористуєтьсяпослугамипасажирськихперевезеньміським автотранспортом. 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності: 

 

8.1. Рівеньпоінформованостінаселеннямістаз  положеннями акта 

 



Регуляторний акт розміщено  на сайті міської ради в розділі «Регуляторна політика», 
на дошці об’яв  управління економічного розвитку та опубліковано в  газеті «Шепетівський 
вісник» №71-72 від 07.09.2017 року 

.  

8.2. Кількістьперевізників, щоздійснюютьпасажирськіперевезення на міських 

маршрутах автобусами загальногокористування в звичайномурежиміруху та в режимі 

маршрутного таксі. 

 

 

 Станом на 01.09.2017 року  перевезення пасажирів у міському автотранспорті 

загального користування у звичайному режимі руху  та в режимі маршрутного таксі 

здійснюють 5 перевізників, з яких 4- фізичні особи – підприємці та 1 юридична особа (ПрАТ 

«Шепетівське АТП 16807»). 

Станом  на 01.09.2018 року  кількість перевізників не змінилась. 

. 

 

8.3. Кількістьдіючихміськихмаршрутів 

 

На час проведення базового та повторного відстеження результативності даного 

регуляторного акта перевезення пасажирів автобусами загального користування в 

звичайному режимі руху та в режимі маршрутного таксі здійснювалось на 15 міських 

маршрутах.  

 

8.4.Регулярністьруху (кількістьрейсів на маршрутах згіднографіку та 

фактичновиконанихперевізниками. 

На підставі інформації наданої Адміністративно-комунальною інспекцією щодо  

фактичного виконання рейсів на міських маршрутах,  регулярність руху становила: 

 

Базове відстеження Повторне відстеження 

№ марш 

руту 

Регулярність руху Регулярність руху 

за січень- серпень 2017 року, 

(%) 

За вересень-грудень 

2017 року (%) 

За січень- серпень 2018 

року, (%) 

1 91,38 95,9 95,4 

1-А 98,75 98,7 99,1 

2 98,25 99,0 96,6 

3 77,75 97,0 90,7 

4 69,3 59,2 85,2 

5 91,0 96,1 96,5 

5-А 96,13 98,8 97,7 

6 97,63 98,6 98,2 

6-А 95,0 99,8 99,2 

7 99,38 100,0 99,5 

8-А 92,88 96,5 96,3 

9 91,95 98,5 96,7 

10 96,88 97,6 99,5 

11 61,5 89,9 92,3 

12 99,5 99,0 100,0 

 

8.5.Кількістьскаргвіднаселення, 

щокористуєтьсяпослугамипасажирськихперевезеньміським автотранспортом 



За інформацією відділу економіки управління економічного розвитку  з січня по 

серпень 2017 року надійшло 6 скарг з приводу незадовільного транспортного 

обслуговування та недотримання водіями транспортних засобів культури спілкування. Крім 

того отримано 3 звернення щодо зміни графіків руху автобусів загального користування. 

На період проведення повторного відстеження результативності даного регуляторного 

акта до управління економічного розвитку надійшло 4 скарги з приводу порушення графіків 

руху автобусів на маршрутах та 1 колективна скарга на незадовільне здійснення перевезень 

на міському маршруті №11. Всі скарги розглянуто приватним перевізником та прийнято міри 

щодо ліквідації зазначених порушень. 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених 

цілей 

 При проведенні повторного відстеження результативності  рішення виконавчого 

комітету Шепетівської  міської ради «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів у 

міському автотранспорті у звичайному режимі руху та в режимі маршрутного таксі»  від  31 

серпня   2017 року  №207 можна зробити висновок що даний регуляторний акт досяг 

визначених цілей. На даний час відповідно до звернення ПрАТ «Шепетівське АТП 16807, у 

звязку з підвищенням цін на пальне, здійснюється перегляд вартості проїзду у міському 

автотранспорті в звичайному режимі руху та в режимі маршрутного таксі. 

 

 

Міський голова        М.Полодюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


