
Звіт про повторне відстеження регуляторного акта – розпорядження голови облдержадміністрації від 23 серпня 2012 року №Р-577/0/3-12 «Про затвердження 

умов конкурсу на перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території 

Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути)» 

1. Вид та назва регуляторного акта. 
Розпорядження голови облдержадміністрації від 23 серпня 2012 року №Р-577/0/3-12 «Про затвердження умов конкурсу на перевезення пасажирів на міжміських 

та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути)». 

2. Виконавець заходів з відстеження. 

Управління інфраструктури Дніпропетровської обласної державної адміністрації. 

3. Цілі прийняття акта. 
Основними цілями розробки регуляторного акта є: 

 вирішення питання щодо залучення автомобільних перевізників на конкурсних засадах для роботи на внутрішньообласних автобусних маршрутах загального 

користування; 

 додержання принципів державної регуляторної політики. 

4. Строк виконання заходів з відстеження. 
Заходи з відстеження проводились з 04.09.2013 по 04.10.2013. 

5. Тип відстеження. 
Повторне відстеження. 

6. Метод одержання результатів відстеження. 
Для проведення повторного відстеження використовувалися статистичний метод одержання результатів відстеження. 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних. 

Кількісні показники одержаних статистичних показників результативності дії запровадженого регуляторного акту, отриманих шляхом проведеного моніторингу:  

Показники 

результативності  

Прогнозне 

значення  

Кількісне значення в 

період базового 

відстеження 

04.09.2012-04.03.2013  

Кількісне значення в 

період повторного 

відстеження 

04.09.2012-04.09.2013  

Аналіз 

показника результативності 

Проведення конкурсів 

на перевезення 4 рази на рік 

проведено 2 рази  

(конкурси від 

проведено 5 разів  

(конкурси від Досягнуто у повній мірі  



пасажирів  08.11.2012, 

22.02.2013)  

08.11.2012, 22.02.2013, 

04.04.2013, 26.06.2013, 

02.08.2013)  

Залучення суб’єктів 

господарювання до 

здійснення 

пасажирських 

перевезень  

Збільшення 

кількості 

автомобіль-

них 

перевізників 

щорічно на 

5%  

Залучено 4 нових 

перевізника  

Залучено 4 нових 

перевізника  

Досягнуто у повній мірі 

ураховуючи, що на приміських 

та міжміських 

внутрішньообласних маршрутах 

задіяні 69 перевізників, тобто 

збільшення їх кількості 

становить на 5,8 %.  

Задоволення потреб 

мешканців області у 

перевезенні, 

передбачається 

розвиток мережі 

внутрішньообласних 

маршрутів загального 

користування  

Відкриття не 

менше 5 

нових 

автобусних 

маршрутів на 

рік  

Визначено 

перевізників на 17 

маршрутах, які раніше 

не обслуговува-лись  

Визначено 

перевізників на 18 

маршрутах, які раніше 

не обслуговува-лись  Досягнуто у повній мірі  

Підвищення якості 

обслуговування 

маршрутів, завдяки 

залученню до 

перевезення пасажирів 

більш нових та 

комфортних автобусів  

Оновлення 

парку 

автобусів  

не менше 5% 

за рік  

До пасажирських 

перевезень залучено 

понад 70 автобусів 

2012-2013 р.р. 

випуску  

До пасажирських 

перевезень залучено 

понад 80 автобусів 

2012-2013 р.р. 

випуску  

Досягнуто у повній мірі 

ураховуючи, що на приміських 

та міжміських 

внутрішньообласних маршрутах 

задіяні 1060 автобусів, тобто 

оновлення їх парку становить 

7,5%.  

Рівень 

поінформованості 

суб’єктів 

господарювання та/або 

фізичних осіб з 

основних положень Високий.  

Не менше 90% 

перевізників.  

Регуляторний акт 

оприлюднено в 

обласній суспільно-

політичній газеті 

Не менше 90% 

перевізників.  

Регуляторний акт 

оприлюднено в 

обласній суспільно-

політичній газеті Досягнуто у повній мірі.  



акта  „Вісті Придніпров’я” 

від 04.09.2012 №69 та 

розміщено на 

офіційних веб-сайтах 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації в мережі 

Інтернет.  

При надходженні 

звернень копія 

розпорядження 

надається на вимогу.  

„Вісті Придніпров’я” 

від 04.09.2012 №69 та 

розміщено на 

офіційних веб-сайтах 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації в мережі 

Інтернет.  

При надходженні 

звернень копія 

розпорядження 

надається на вимогу.  

Заступник голови облдержадміністрації О.Бурік 
09 жовтня 2013 року 

 


