
 

Звіт 

про базове відстеження результативності проєкту регуляторного акта – 

проєкту розпорядження «Про затвердження Умов проведення конкурсу з 

перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального 

користування, які не виходять за межі території Мелітопольського району 

Запорізької області» 

 

1. Вид та назва проєкту регуляторного акта, результативність якого 

відстежується:  

Проєкт рішення Мелітопольської районної державної адміністрації 

Запорізької області «Про затвердження Умов проведення конкурсу з 

перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального 

користування, які не виходять за межі території Мелітопольського району 

Запорізької області» 

 

2. Виконавець заходів з відстеження: відділ житлово-комунального 

господарства, інфраструктури та екології Мелітопольської районної державної 

адміністрації Запорізької області 

 

3. Цілі прийняття акта 

 

Метою державного регулювання є визначення, узгодження  та 

затвердження Умов проведення конкурсу  з перевезення пасажирів на 

приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за 

межі території Мелітопольського району Запорізької області (далі – Умови), які 

створять в районі постійно діючу нормативно-правову систему регулювання 

господарських відносин в сфері пасажирських перевезень відповідно до 

чинного законодавства України.  

Затвердження Умов яких надасть можливість:  

залучити на конкурсних засадах перевізників, які мають досвід роботи не 

менше трьох років з питань здійснення пасажирських перевезень;  

здійснення аналізу одержаних пропозицій та їх оцінки; . 

запровадження положень проєкту даного регуляторного акта дозволить 

досягти цілей належного рівня забезпечення  проведення засідань конкурсного 

комітету з  перевезення пасажирів автомобільним транспортом на приміських 

автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі 

території Мелітопольського району, що в свою чергу посприяє визначенню 

перевізника на конкурентних засадах, надасть можливість ефективному 

розвитку транспортної інфраструктури, збереження кількості  рейсів, 

маршрутів та графіків руху. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 01.06.2021 по 15.06.2021 



 

5. Тип відстеження: базове 

 

6. Методи одержання результатів відстеження: статистичний та 

соціологічний. 

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, а також способи одержання даних  

 

Відстеження результативності цього проєкта регуляторного акта 

здійснювалося шляхом аналізу наявної статистичної та соціологічної 

інформації,наданої відділом житлово-комунального господарства, 

інфраструктури та екології Мелітопольської районної державної адміністрації 

Запорізької області. 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності 

 

Впровадження даного регуляторного акта дозволить виконати вимоги 

Закону України «Про автомобільний транспорт» та постанови Кабінету 

Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку 

проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування» щодо  підготовки матеріалів для проведення 

конкурсу, їх аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозицій 

перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовки матеріалів для 

подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним 

перевізником – переможцем конкурсу. 

Основними показниками результативності регуляторного акта є: 

кількість суб’єктів господарювання, які здійснюють перевезення пасажирів 

на приміських автобусних маршрутах загального користування; 

підвищення якості обслуговування маршрутів, завдяки залученню до 

перевезення пасажирів більш нових та комфортних автобусів; 

зменшення  скарг,  збільшення  пропозицій щодо поліпшення якості 

послуг; 

підвищення рівня безпеки, дотримання правил безпеки руху; 

забезпечення сталої роботи конкурсного комітету. 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

 

Базове відстеження результативності запропонованого проєкту 

регуляторного акта показує велику вірогідність досягнення зазначеним 

регуляторним актом більшості з цілей, визначених аналізом його регуляторного 

впливу, вжиття заходів спрямованих на забезпечення виконання вимог чинного 

законодавства у сфері автомобільного транспорту. 



Повторне та періодичне відстеження результативності регуляторного 

акта буде проведено у терміни, визначені Законом України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та 

Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою 

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (зі змінами). 

Інформаційно: повний текст проекту регуляторного акта та аналіз 

регуляторного впливу з 10.06.2021 розміщено на офіційному веб-сайті 

Мелітопольської районної державної адміністрації. 

 

 

 

В. о. начальника відділу житлово- 

комунального господарства,  

інфраструктури та екології            Вікторія СМЕТАНІНА 

 

 


