
Звіт про базове відстеження 

 

результативності регуляторного акту рішення виконавчого комітету 

Ужгородської міської ради 12.09.2018 № 271 

“Про впровадження автоматизованої системи 

обліку оплати проїзду у місті Ужгород” 

  

 

1. Вид та назва регуляторного акту 

        Рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради 12.09.2018         

№ 271“Про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду у 

місті Ужгород”. 

 

2. Назва виконавця заходів з базового відстеження  

Відділ транспорту Ужгородської міської ради. 

 

3. Цілі прийняття акту 

Впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в 

міському пасажирському транспорті загального користування у                          

м. Ужгород незалежно від форм власності з метою використання новітніх 

технологій організації міських пасажирських перевезень. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження 

Червень 2020 року 

 

5. Тип відстеження 

Базове відстеження. 

 

6. Методи одержання результатів відстеження 

Статистичний. 

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася  

результативність, а також способи одержання даних 

Проведення базового 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, 

що можуть надавати відповідні послуги та відповідають встановленим 

критеріям.  
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№ 

з/п 

Показники результативності 2018 рік 2019 рік 2020 рік            
з 01.01.2020 до 

20.03.2020, далі 

припинення 

перевезень 

(карантин) по 

01.06.2020 
1 - кількість автобусів , 

обладнаних засобами 

автоматизованої системи 

обліку оплати проїзду 

(валідатори); 

 

0 0 20 

2 - кількість мешканців, які 

користуються електронними 

квитками; 

 

0 0 1% від обсягу 

перевезень 

3 - кількість перевезених 

громадян (в т. ч. пільгових 

категорій). 

 

13640,7 

(6585,9) 

тис. 

15012,9 

(4713,5) 

тис. 

3174,5  

(1475,7) 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 базового відстеження результативності 

регуляторного акту по реалізації покращення організації перевезення пасажирів 

на міських автобусних маршрутах загального користування, визначено порядок 

проїзду і його оплати, визначено особу (оператора), уповноваженої здійснювати 

справляння плати за транспортні послуги,  часткове впровадження єдиної 

автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському 

транспорті загального користування і має низький ступінь досягнення. 

 

 

Начальник відділу транспорту           Петро БОБИК

      

 


