
ЗВІТ 

ПРО  БАЗОВЕ  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  29 вересня  2021 року  №303 

2. Виконавець заходів з відстеження: 

 Відділ підприємництва та аналізу управління економіки, підприємництва та 

підтримки інвестицій 

 

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 19 вересня 2021 року по 30 вересня 2021 року. 

 

5. Тип відстеження: 

 Базове 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  та підтримки інвестицій управління 

економіки, підприємництва та підтримки інвестицій  та Адміністративно-комунальній 

інспекції щодо: 

 Рівня  поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних 

положень акта 

 Кількості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія 

акта; 

 Кількості діючих міських маршрутів 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності: 

 

8.1. Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних 

положень акта 

 
Регуляторний акт  буде розміщено  на сайті міської ради в розділі «Регуляторна 

політика»,  дошці об’яв  управління економіки, підприємництва та підтримки інвестицій  та 
опубліковано в  газеті «День за днем» №40 від 06.10.2021 року, а також безпосередньо 
надіслано листами приватним перевізникам.  



.  

8.2. Кількість  суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія 

акта 

 

 Станом на 01.09.2021 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»). 

. 

 

8.3. Кількість діючих міських маршрутів 

 

 

Перевезення пасажирів автобусами загального користування в звичайному режимі 

руху та в режимі маршрутного таксі на даний час здійснюється на 14 маршрутах.  

 

 

 

Міський голова         Віталій БУЗИЛЬ 

  

 


