
 
ЗВІТ 

про повторне відстеження результативності дії регуляторних актів -   
 рішення виконавчого комітету від 05 березня 2015 року №81 ,,Про 

встановлення тарифів на перевезення пасажирів і багажу на міських та 
приміських маршрутах загального користування  в межах території 

Новокаховської міської ради” 
 

 1. Вид та назва регуляторного акта: рішення виконавчого комітету 
Новокаховської міської ради від 05 березня 2015 року №81 ,,Про 
встановлення тарифів на перевезення пасажирів і багажу на міських та 
приміських маршрутах загального користування  в межах території 
Новокаховської міської ради”. 
 2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності: відділ 
галузей економіки виконавчого комітету. 

3. Цілі прийняття регуляторного акту. 
Вищезазначене рішення виконавчого комітету було прийнято з метою 

забезпечення беззбиткової діяльності перевізників шляхом приведення 
тарифів на перевезення пасажирів до рівня економічно обґрунтованих витрат,  
забезпечення якісного обслуговування населення транспортними послугами, 
оновлення парку автобусів. 
 4. Строк виконання заходів з відстеження: з 05 березня 2015 року по            
05 березня 2016 року. 
 5. Тип відстеження: повторне відстеження. 
 6. Методи одержання результатів: статистичний. 
 7. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність 
регуляторного акту. 
 Відстеження результативності регуляторного акта здійснено на основі: 
даних цін на паливно-мастильні матеріали, інформації про кількість 
перевезених пасажирів, порівняння кількості скарг споживачів послуг 
пасажирських перевезень, розгляду на засіданні виконавчого комітету 
результатів фінансової діяльності комунального підприємства ,,Автоцентр”  
23 лютого 2016 року.  

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта. 
 Показником результативності регуляторного акту є забезпечення 

беззбиткової діяльності надавача послуг при одночасному  недопущенню 
різкого безпідставного зростання рівня тарифу, підвищення комфортності, 
безпечності та якості послуг. 

   Показником результативності регуляторного акту є аналіз 
фінансового стану суб’єктів підприємницької діяльності на підставі звітних 
статистичних даних, обсяги пасажирських перевезень, в порівнянні з 
попереднім періодом, підвищення комфортності, безпечності та якості 
послуг. 



Прийняття даного регуляторного акту не дозволило забезпечити 
покращання фінансової діяльності перевізника, унеможливило оновлення 
рухомого складу. 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня 
досягнення визначених цілей. 

 За результатами повторного відстеження, на даний час регуляторний 
акт ,,Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і багажу на міських 
та приміських маршрутах загального користування  в межах території 
Новокаховської міської ради” не в достатній мірі забезпечує досягнення 
визначених цілей. Значне підвищення цін на складові собівартості тарифу, 
що не підлягають державному регулюванню, зокрема ціни на мастильні 
матеріали та запчастини  призвело до того, що з підвищенням проїзду не 
забезпечена беззбиткова діяльність перевізників, так як встановлений даним 
рішенням тариф не відповідає нормативним розрахункам. Потребує 
вирішення питання вчасного та в повному обсязі надходження субвенції з 
державного бюджету за перевезення пільгових категорій населення, або 
вирішення питання надання адресної допомоги.  

Періодичне відстеження результатів акту буде здійснено у 2018 році. 
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