
Повторне відстеження результативності регуляторного акту рішення 

Великодимерської селищної ради «Про затвердження Умов конкурсу з 

перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального 

користування, що не виходять за межі  Великодимерської ОТГ» 

 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого 

відстежується, дата його прийняття та номер. 

Рішення Великодимерської селищної ради від 18.06.19р. №149 «Про 

затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на приміських 

автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі  

Великодимерської ОТГ». 

2. Назва виконавця заходів з відстеження. 

Відділ економіки, інвестицій та публічних закупівель виконавчого комітету 

Великодимерської селищної ради. 

3. Цілі прийняття акта. 

Регуляторний акт розроблено згідно з Законом України «Про 

автомобільний транспорт», Порядком проведення конкурсу з перевезення 

пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081. 

Основними цілями прийняття цього регуляторного акта є забезпечення 

безпечного, якісного обслуговування населення автотранспортом загального 

користування, залучення на прозорих та передбачуваних умовах до виконання 

перевезень суб`єктів господарювання, які мають бажання та можливості для 

оновлення рухомого складу. 

4. Строк виконання заходів з відстеження. 

Період відстеження: 15.05-15.06.2021 року 

5. Тип відстеження. 

          Повторне відстеження 

         6. Методи одержання результатів відстеження результативності 

  

Для проведення повторного відстеження використовувався 

статистичний метод одержання результатів відстеження. 

 

 



 

          7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась 

результативність        регуляторного акта, а також способи одержання 

даних – відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось 

шляхом аналізу на підставі інформації про проведені конкурси та укладені 

договори. 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності 

регуляторного акту: 

Внаслідок впровадження даного регуляторного акта отримані такі 

значення показників результативності: 

Від суб’єкта господарювання ФОП Пономаренко І.П., який проводить 

діяльність з надання послуг пасажирських перевезень на маршруті                      

«№ 2 Велика Димерка – Шевченкове» надійшов лист, що в зв’язку з 

поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом  SARS-CoV-2 та повною відсутністю  пасажирів на маршруті, 

що призводить до збиткової та нерентабельної роботи даного маршруту,  

призупинити роботу даного маршруту. Питання відновлення роботи 

маршруту розглянути після закінчення карантину. 

За період дії даного рішення – з моменту набрання чинності з 18 червня 

2019 року було проведено 1 конкурс на визначення перевізників на 2 

приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять 

за межі Великодимерської ОТГ 2 графіки: 

№1 Залізнична станція Бобрик – Рудня  

№2  Велика Димерка (лікарня) – Шевченкове (залізнична станція 

«Бобрик») .  

З отриманих показників слідує, що за час дії регуляторного акту обсяги 

перевезень пасажирів та в зв’язку поширенням на території України 

короновірусу COVID-19  незначні. 

         9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступінь 

досягнення поставлених цілей. 

Показники Одиниця 

виміру 

2019 2020 

кількість суб’єктів господарювання, які 

здійснюють перевезення пасажирів на приміських 

автобусних маршрутах загального користування 

один. 2 1 

рівень поінформованості юридичних та фізичних 

осіб з основних положень акта 

% 100 100 

кількість укладених/розірваних виконавчим 

комітетом договорів з автоперевізниками 

один. 2 0 

перевезено пасажирів автотранспортом по області тис.  15280 42800 



Результатом впровадження рішення виконавчого комітету 

Великодимерської селищної ради від 18.06.2019 № 149  «Про затвердження 

умов конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах 

загального користування, що не виходять за межі Великодимерської ОТГ» є 

проведення конкурсу по визначенню перевізників  на приміських автобусних 

маршрутах загального користування, які не виходять за межі ОТГ. 

Строк дії регуляторного акта необмежений.  

Відстеження результативності регуляторного акту здійснюватиметься 

шляхом аналізу даних моніторингу пасажирських перевезень та вивчення 

громадської думки. 

Періодичне відстеження проводиться один раз на три роки починаючи з 

дня виконання заходів з повторного відстеження. 

За результатами повторного відстеження результативності регуляторного 

акта «Про затвердження умов конкурсу з перевезення пасажирів на приміських 

автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі 

Великодимерської ОТГ» можна зробити висновки, що регуляторний акт 

відповідає вимогам діючого законодавства України. Доповнення та зміни 

будуть вноситись після внесення відповідних змін до чинного законодавства 

України. 

 

17.06.2021 

        

 

 

Селищний голова                                                        Анатолій БОЧКАРЬОВ 


