
З В І Т 

про базове відстеження результативності регуляторного акту –  

рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради  

«Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і багажу на  

міських та приміських автобусних  маршрутах загального користування  

в межах території Новокаховської міської ради» 

 

 1. Вид та назва регуляторного акта: рішення виконавчого комітету 

Новокаховської міської ради «Про встановлення тарифів на перевезення 

пасажирів і багажу на міських та приміських автобусних  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: виконання вимог постанови 

Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2004 року № 1758 «Про внесення змін 

до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 «Про 

встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів 

міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», Методики розрахунку тарифів на 

послуги пасажирського автомобільного транспорту, затвердженої наказом 

Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 року №1175, 

забезпечення беззбиткової діяльності перевізників, які обслуговують приміські 

маршрути, шляхом приведення тарифів на перевезення пасажирів до рівня 

економічно обґрунтованих витрат,  забезпечення якісного обслуговування 

населення транспортними послугами. 

В зв’язку з встановленням нових тарифів 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», від 31.08.2015 

№390 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 05.03.2015 

№81», від 26 грудня 2017 року №531  «Про встановлення тарифів на 

перевезення пасажирів і багажу на приміських маршрутах загального 

користування  в межах території Новокаховської міської ради» втрачають 

чинність. 

3. Строк виконання заходів з відстеження: з 12.11.2018року по 12.12.2018 

року. 

 5. Тип відстеження: базове відстеження. 

 6. Методи одержання результатів: статистичний. 

 7. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність 

регуляторного акту, а також способи одержання даних. 

 Громадські обговорення від 05.12.2018р.,  публікації в місцевих ЗМІ 

(тижневик «Говорить Нова Каховка» від 06.11.2018р., від 04.12.2018р,  nk-onlinе 

від 07.11.2018р.,  офіційний сайт м.Нова Каховка). 

 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, оновлення автобусного парку, 

підвищення комфортності, безпечності та якості послуг. 

 9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступінь досягнення 

визначених цілей.  
Під час проведення заходів з відстеження ефективності даного 

регуляторного акта було встановлено, що сучасний рівень тарифів на 
перевезення пасажирів і багажу автомобільним транспортом  у міському та 
приміському сполученнях в межах території Новокаховської міської ради  не 
дозволяє покривати поточні витрати суб’єктів господарювання на надання цих 
послуг. На це суттєво вплинули зовнішні чинники (на які розробник 
регуляторного акта об’єктивно не може впливати) такі як значне подорожчання 
паливно-мастильних матеріалів, підвищення рівня мінімальної заробітної плати 
та значне зростання вартості інших матеріальних ресурсів, які впливають на 
формування собівартості перевезень.  

Подальше збереження тарифів на сучасному рівні може спричинити 
зменшення кількості маршрутів, обсягів перевезень, банкрутство підприємств, 
які надають послуги з перевезення пасажирів.  

 Повторне відстеження результатів акту буде здійснено  у 2019 році. 

 

 

Заступник міського голови                                                                    О.А.Тарабака 

 
Мандебура 4-72-02 

 

 

 

 

 
 


