
ЗВІТ 

ПРО  ПОВТОРНЕ  ВІДСТЕЖЕННЯ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  РЕГУЛЯТОРНОГО 

АКТА 
 

1. Вид та назва регуляторного акта: 

 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  04 жовтня 2018 року  №285 

2. Виконавець заходів з відстеження: 

 Відділ підприємництва та аналізу управління економічного розвитку виконавчого 

комітету Шепетівської міської ради 

 

3. Цілі прийняття акта: 

- 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». 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження: 

 З 07 жовтня  2019 року по 15 жовтня 2019 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: 

 кількості перевізників, що здійснюють пасажирські перевезення на міських маршрутах 

автобусами загального користування в звичайному режимі руху та в режимі 

маршрутного таксі;. 

 кількості діючих міських маршрутів; 

 регулярності руху (кількість рейсів на маршрутах згідно графіку та фактично виконаних 

перевізниками); 

 кількості скарг від населення, що користується послугами  пасажирських перевезень 

міським автотранспортом. 

 

 

 

 



 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності: 

 

 8.1. Кількість перевізників, що здійснюють пасажирські перевезення на міських 

маршрутах автобусами загального користування в звичайному режимі руху та в режимі 

маршрутного таксі.   

Показник Базове 

 (станом на 01.10.2018 р.) 

Повторне (станом на 

01.10.2019р) 

Кількість перевізників, що 

здійснюють пасажирські 

перевезення на міських 

маршрутах автобусами 

загального користування в 

звичайному режимі руху та в 

режимі маршрутного таксі. 

 

3 перевізники, з яких 2 фізичні 

особи – підприємці, 1 

юридична особа (ПрАТ 

«Шепеівське АТП 16807») 

4 перевізники, з яких 3 фізичні 

особи – підприємці, 1 

юридична особа (ПрАТ 

«Шепеівське АТП 16807») 

           . 

8.3. Кількість діючих міських маршрутів 

Показник Базове 

 (станом на 01.10.2018 р.) 

Повторне (станом на 

01.10.2019р) 

Кількість діючих міських 

маршрутів 

15 15 

 

8.4. Регулярність руху (кількість рейсів на маршрутах згідно графіку та фактично 

виконаних перевізниками. 

На підставі інформації наданої Адміністративно-комунальною інспекцією щодо  

фактичного виконання рейсів на міських маршрутах,  регулярність руху у січні-серпні 2018 року 

становила: 
№ маршруту Регулярність руху за  

вересень- грудень  2018 

року, (%) 

Регулярність руху за  

вересень- грудень  

2018 року, (%) 

Регулярність руху за 

січень- вересень 2019 

року, (%) 

Базове відстеження Повторне відстеження 

1 95,4 93,8 90,5 

1-А 99,1 98,9 99,0 

2 96,6 93,8 82,4 

3 90,7 85,9 95,1 

4 85,2 63,7 27,5 

5 96,5 95,7 93,4 

5-А 97,7 97,0 97,6 

6 98,2 98,0 99,8 

6-А 99,2 98,4 98,9 

7 99,5 100,0 100,0 

8-А 96,3 97,7 95,8 

9 96,7 84,2 98,5 

10 99,7 98,6 99,4 

11 92,3 78,1 63,3 

12 100,0 70,1 92,0(квітень-вересень) 



 

8.5. Кількість скарг від населення, що користується послугами  пасажирських 

перевезень міським автотранспортом 

 За інформацією відділу економіки управління економічного розвитку з вересня 2018 року 

по вересень 2019 року надійшло 15 скарн , переважно які з приводу порушення графіку руху 

автобусів та відмови перевезення пільгових категорій населення. 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених 

цілей. 

Відповідно до ст. 10 закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» на підставі порівняння вищевказаних показників відстеження повторного 

періоду до базового  періоду, можна зробити висновок, що регуляторний акт має достатній ступінь 

досягнення визначених цілей, результати реалізації  мають позитивну динаміку, він не потребує змін 

чи доповнень 

 

 

Міський голова                    М.Полодюк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


