
Звіт про періодичне відстеження 

 

результативності регуляторного акту рішення виконавчого комітету 

Ужгородської міської ради 12.09.2018 № 270 «Про затвердження Правил 

користування міським пасажирським автомобільним 

транспортом у м. Ужгород» 
  

 

1. Вид та назва регуляторного акту 

Рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради 12.09.2018       

№ 270 «Про затвердження Правил користування міським пасажирським 

автомобільним транспортом у м. Ужгород». 

 

2. Назва виконавця заходів з періодичного відстеження 

Відділ транспорту Ужгородської міської ради. 

 

3. Цілі прийняття акту 

Визначення порядку проїзду пасажирів і його оплати, встановлення прав і 

обов’язків для пасажирів та перевізників всіх форм власності, їх 

взаємовідносини, підвищення якості й безпеки надання послуг з перевезення 

пасажирів, забезпечення контролю за дотриманням перевізниками вимог 

нормативно-правових документів у сфері пасажирських перевезень та 

виконанням пасажирами Правил користування міським пасажирським 

автомобільним транспортом. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження 

Грудень 2020 року 

 

5. Тип відстеження 

Періодичне відстеження. 

 

6. Методи одержання результатів відстеження 

Статистичний. 

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася  

результативність, а також способи одержання даних 

Проведення періодичного відстеження результативності рішення 

здійснено на підставі даних за статистичними показниками. 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності  

Під час відстеження результативності регуляторного акту досліджувались 

та вивчались статистичні показники про кількість суб’єктів господарювання, 
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що можуть надавати відповідні послуги та відповідають встановленим 

критеріям.  

 

№ 

з/п 

Показники результативності 2018 рік 2019 рік 2020 рік 
 

1 - обсяг надходжень до 

бюджету міста, пов’язаних з 

дією акта 

0 0 0 

2 - кількість суб’єктів 

господарювання, що 

виконують перевезення на 

автобусних маршрутах 

загального користування 

6 6 4 

3 - кількість перевезених 

пасажирів (в т. ч. пільгових 

категорій) 

13640,7 

(6585,9) 

тис. 

15012,9 

(4713,5) 

тис. 

6824,4  

(2831,8) тис. 

 

9.Рівень поінформованості суб’єктів господарювання  

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень 

регуляторного акта високий і забезпечений відповідно до вимог чинного 

законодавства та діючих нормативно-правових актів. 

Дія регуляторного акта поширюється на суб'єкти підприємницької 

діяльності, що здійснюють перевезення пасажирів на міських автобусних 

маршрутах загального користування. 

 

10. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

Позитивна динаміка результатів періодичного відстеження 

результативності регуляторного акту по реалізації покращення організації 

перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального 

користування, визначено порядок проїзду і його оплати, права та обов’язки 

пасажирів, а також взаємовідносини перевізників і пасажирів під час надання 

транспортних послуг, запровадження  автоматизованої системи обліку оплати 

проїзду і має середній ступінь досягнення. 

 

 

 

 

Заступник начальника відділу транспорту                      Георгій ДРАШКОЦІ

      

 


