
ЗВІТ 
про базове  відстеження результативності регуляторного акта – проекту 
рішення «Про затвердження Порядку відшкодування витрат за пільгове 

перевезення окремих категорій громадян на міських маршрутах загального 
користування автомобільним транспортом на території міста Деражня на 

2019 рік» 

1. Вид та назва  регуляторного  акта, результативність якого 
відстежується: проект рішення виконавчого комітету Деражнянської міської ради 
«Про затвердження Порядку відшкодування витрат за пільгове перевезення 
окремих категорій громадян на міських маршрутах загального користування 
автомобільним транспортом на території міста Деражня на 2019 рік». 

2. Назва виконавця заходів з відстеження: виконавчий комітет міської 
ради. 

3. Цілі прийняття акта:  цілями прийняття проекту рішення «Про 
затвердження Порядку відшкодування витрат за пільгове перевезення окремих 
категорій громадян на міських маршрутах загального користування 
автомобільним транспортом на території міста Деражня на 2019 рік» є: 

1. Захист законних інтересів окремих категорій громадян, які мають право 
на пільговий проїзд на міських пасажирських маршрутах загального 
користування. 

2. Забезпечення пільгового перевезення окремих категорій громадян, які 
відповідно до чинного законодавства користуються таким правом, згідно з 
статтею 37 Закону України "Про автомобільний транспорт". 

3.Визначення правового механізму використання коштів міського бюджету, 
передбачених для компенсаційних виплат автомобільним перевізникам за пільгове 
перевезення окремих категорій громадян на міських пасажирських маршрутах 
загального користування у звичайному режимі руху. 

4. Підвищення рівня якості послуг з пільгового перевезення окремих 
категорії громадян на міських маршрутах загального користування автомобільним 
транспортом на території міста. 

 4. Тип відстеження: базове 

 5. Строк виконання заходів  з відстеження:  відстеження результативності 
проекту регуляторного акта  проводилось з моменту опублікування його у засобах 
масової інформації, а саме з 20 листопада 2018 року до дня набрання чинності 
регуляторного акта 

 6. Методи одержання результатів відстеження, на основі яких 
відстежувалася результативність: аналіз статистичних даних за період з 01 
червня 2018 року по 19 листопада 2018 року; звернення мешканців міста пільгової 
категорії щодо безкоштовного перевезення пільгової категорії на міських 
маршрутах загального користування автомобільним транспортом; на основі даних, 
які подаються перевізниками кожен місяць; стану фінансування видатків на 



компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян. 

7. Кількісні та якісні значення показників результативності 
регуляторного акта: для визначення результативності проекту регуляторного 
акта до уваги беруться такі показники : 

• кількість робочих днів; 
• кількість виконаних рейсів; 
• кількість перевезених пільговиків; 
• кількість скарг громадян. 
Визначення результативності проекту даного регуляторного акта проведено 

шляхом аналізу розрахунків за звітами, які надають перевізники в міську раду, 
розмірів проведених відшкодувань перевізникам та актів обстежень надання 
послуг пільгового перевезення. 

8. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та 
ступеня досягнення визначених цілей: 

Результатом реалізації цього регуляторного акта – проекту рішення 
виконавчого комітету міської ради є: 

- цільове використання коштів на компенсацію за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян та реалізація права на пільговий проїзд, передбаченого чинним 
законодавством України,  найбільш незахищених категорій громадян; 

- своєчасне та безперебійне забезпечення перевезення пасажирів пільгових 
категорій; 

 Показник
2018

червень липен
ь

серпен
ь

вересень жовтен
ь

листопа
д

1.
Кількість робочих 

днів 
24 27 26 26 27 16

2. Кількість виконаних 
рейсів

528 594 572 572 594 352

3.
Кількість 
перевезених 

пільгових пасажирів

3748 2774 1990 1599 1625 2000

4.

Кількості скарг 
громадян на погану 
якість пасажирських 
перевезень та 
відмову у 
перевезенні 

пільгової категорії 
громадян

0 0 0 0 0 0



- покращення матеріального стану пільгової категорій населення міста 
Деражня, що пояснюється економією коштів на проїзд пільговиків по місту; 

- зменшення кількості скарг громадян на погану якість пасажирських 
перевезень та відмову у перевезенні пільгової категорії громадян. 

- зростання культури обслуговування перевезень пасажирів; 
- зменшення кількості порушень правил надання послуг пасажирського 

автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 
№176 від 18.02.1997 року; 

- дотримання перевізниками умов договору на перевезення пасажирів. 

Прийняття регуляторного акту -  проекту рішення виконавчим комітетом 
міської ради сприятиме  більш точному розрахунку  на компенсаційні виплати за 
пільговий проїзд окремих категорій громадян, що забезпечить беззбитковість 
надання послуг перевізниками. 

Оцінка ефективності регуляторного акта та фактичних результатів 
здійснюватиметься за допомогою проведення повторного та періодичного 
відстеження результативності регуляторного акта відповідно до вимог Закону 
України «Про засади державної регуляторної політики господарської діяльності». 

Враховуючи все вищезазначене, беручи до уваги статистичні дані, 
розрахунки за звітами, які надають перевізники в міську раду, акти обстеження 
пасажиромісткості на міських автобусних маршрутах загального користування в 
м. Деражня, необхідно винести на розгляд виконавчого комітету Деражнянської 
міської ради проект рішення «Про затвердження Порядку відшкодування витрат за 
пільгове перевезення окремих категорій громадян на міських маршрутах 
загального користування автомобільним транспортом на території міста Деражня 
на 2019 рік». 

Секретар міської ради                                                                            Сидорук В.А.


