
Звіт 

про базове  відстеження результативності регуляторного акта 

виконавчого комітету Бердичівської міської ради «Про 

встановлення тарифу на перевезення пасажирів автомобільним 

транспортом на автобусних маршрутах загального користування». 

 

1. Вид та назва регуляторного акта  

Рішення виконавчого комітету Бердичівської міської ради «Про 

встановлення тарифу на перевезення пасажирів автомобільним транспортом 

на автобусних маршрутах загального користування». 

  

2. Виконавець заходів відстеження   

Відділ транспорту, торгівлі та якості надання послуг управління 

економічного розвитку Бердичівської міської ради.  

3. Цілі прийняття акта  

Цілі прийняття акта: 

- Приведення у відповідність тарифів на перевезення пасажирів 

автомобільним транспортом до розрахункових, витрат суб’єктів 

господарювання, що працюють на ринку пасажирських перевезень. 

 Встановлення тарифів на перевезення пасажирів надасть можливість  

перевізникам працювати беззбитково в умовах збільшення мінімальної 

заробітної плати та цін на пальне, матеріально-технічні ресурси, 

забезпечувати якісне надання послуг з пасажирських перевезень, виконання 

заходів щодо підвищення комфортності пасажирських перевезень.  

4. Строк виконання заходів з відстеження  

31.08.2021 – 31.11.2021 
  

5. Тип відстеження  

Базове. 
  

6. Методи одержання результатів відстеження  

Для проведення базового відстеження використовувався статистичний 

метод. 
 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, а також способи одержаних даних  

Базове відстеження результативності дії регуляторного акта 

здійснювалося відповідальними за підготовку проєкту регуляторного акта – 

відділом транспорту, торгівлі та якості надання послуг управління 

економічного розвитку Бердичівської міської ради та перевізниками шляхом 

аналізу статистичних показників результативності акта, визначених під час 

проведення аналізу впливу регуляторного акта. 
 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта які 

характеризують результативність даного регуляторного акту, будуть 

базовими при проведенні заходів з повторного відстеження результативності: 
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№ 

п/п 

Показники результативності 

регуляторного акту 

Одиниця 

виміру 

Кількісні значення 

показників 

за 2021 рік за 2022рік 

1. 

кількісті звернень щодо роботи 

міського транспорту в сфері 

громадських перевезень 

шт. 42 (з 01.06.2021 по 

31.11.2021) Х 

2. 
кількісті міських автобусних 

маршрутів 
шт 17 Х 

3. 
кількісті автобусів працюючих 

на міських маршрутах 
шт 64 х 

Наслідок позитивного впливу – прозорість механізмів контролю, 

плановість та передбачуваність дій з контролю, швидке реагування на 

недоліки та ведення моніторингу якості перевезення.   
 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей  

Прийняття регуляторного акта дасть можливість привести у 

відповідність тариф на проїзд на автобусних маршрутах загального 

користування, спрямувати кошти на підвищення безпеки перевезень, 

оновлення рухомого складу, забезпечити належне виконання графіків руху 

автобусів, мікроавтобусів. 

Введення в дію рішення забезпечило можливість користуватися 

послугами пасажирських перевезень всім верствам населення і спрямовано 

на забезпечення належної їх якості. 

Подальше відстеження результативності буде здійснюватися у терміни, 

визначені законодавством, а саме: - повторне відстеження результативності 

планується здійснити через 1 рік, але не пізніше 2-х років після набуття 

чинності регуляторним актом; - періодичне відстеження планується 

здійснити один раз в три роки з дня виконання заходів повторного 

відстеження та кожні наступні 3 роки.  

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту –

рішення виконавчого комітету Бердичівської міської ради «Про встановлення 

тарифу на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусних 

маршрутах загального користування» підготовлений відділом транспорту, 

торгівлі та якості надання послуг управління економічного розвитку 

Бердичівської міської ради. 

 

Начальник відділу транспорту, торгівлі 

та якості надання послуг управління ЕР 

Бердичівської міської ради     Валентина БОРОДІЙ 


