
 
В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т 

 
Криворізької міської ради 

Дніпропетровська область 
 
 

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
Про затвердження міської 
маршрутної мережі пасажирського  
автомобільного транспорту  
 

З метою вдосконалення міської маршрутної мережі пасажирського 
автомобільного транспорту, керуючись Законами України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про автомобільний транспорт»,  виконком 
міської ради вирішив: 

 
1. Затвердити міську маршрутну мережу пасажирського автомобіль-

ного транспорту (додаток). 
 
2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконкому міської 

ради від 08.08.2007 №517  «Про затвердження міської маршрутної мережі 
пасажирського автомобільного транспорту та умов проведення  конкурсу 
з визначення перевізників пасажирів автомобільним транспортом  на місь-
ких автомобільних маршрутах у місті Кривому Розі» (зі змінами від 
12.09.2007 №582) та виключити його з реєстру документів виконкому мі-
ської ради. 
          

       3. Управлінням розвитку підприємництва, організаційно-
протокольної роботи, відділам транспорту і зв’язку, інформатизації та 
якості виконкому міської ради (Рижкова І.О., Юшко В.Б., Білогай О.Ю.), 
редакції Криворізької міської комунальної газети «Червоний гірник» 
(Штельмах В.В.), комунальному підприємству ТРК «Рудана» (Некрасова 
І.Ф.) забезпечити у 10-денний термін, згідно з регламентом, інформування 
населення міста у засобах масової інформації та на офіційній сторінці ви-
конкому міської ради в мережі Інтернет у підрозділі «Регуляторна політи-
ка» розділу «Розвиток підприємництва» про зміст рішення та введення йо-
го до реєстру документів виконкому міської ради.  

 
4. Відділу транспорту і зв’язку виконкому міськради забезпечити 

виконання заходів щодо проведення базового, повторного та періодичного  
відстежень  результативності дії цього рішення  відповідно через шість мі- 
сяців, один рік та раз на кожні три роки. Звіт оприлюднити у Криворізькій 
міській комунальній газеті «Червоний гірник» та на офіційній сторінці ви-
конкому міськради у мережі Інтернет у терміни, визначені чинним зако-
нодавством. 
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 5.Контроль за виконанням  рішення покласти на заступника 

ського голови Темника Г.П. 
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                                                                                                                                               Додаток    
 до рішення виконкому  міської ради   

   _  

МІСЬКА МАРШРУТНА МЕРЕЖА 
ПАСАЖИРСЬКОГО АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ                                                

№ 

з/п 

№ 

марш- 

руту 

Назва маршруту 
 

Кількість 

графіків, 

од. 

Рекомендована місткість,  
пасажирів 

Режим руху 
мінімальна максимальна 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 
Автостанція Інгулець — Автостанція 

Інгулець (кільцевий),  
(ч/з Інгулецький ГЗК, Технікум)  

2 22 50 звичайний 

2 2а 
Автостанція Інгулець — Автостанція 

Інгулець (кільцевий),  
(ч/з Технікум, Інгулецький ГЗК) 

2 22 50 звичайний 

3 3 
вул. Дніпропетровське шосе — Місь-

ка лікарня №8  
(ч/з мкр. 5-й Зарічний) 

20 22 50 звичайний 

4 5 пл. Толстого — вул. Сочинська 8 13 22 м/таксі 

5 9 Кільце 129 кварталу —  
Південний ГЗК (ч/з Більшовик) 10 13 22 м/таксі 

6 10 Автостанція Інгулець — Автостанція 5 22 50 звичайний 
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Інгулець (кільцевий),  
(ч/з Інгулецький ГЗК)  

1 2 3 4 5 6 7 

7 11 Кільце 129 кварталу — 
Південний ГЗК (ч/з вул. Спаську) 10 13 22 м/таксі 

8 14 Центральний ринок Центрально – 
Міського району — Авангард 2 22 50 експрес 

9 15 Східний-3 — ст. Кривий Ріг 
(ч/з Автовокзал) 15 13 22 м/таксі 

10 20 
ст.Кривий Ріг-Головний —   

ст.Кривий Ріг -Головний (кільцевий), 
(ч/з Залізничну лікарню) 

1 22 50 звичайний 

11 27 вул. Дніпропетровське шосе — 
Новокриворізький ГЗК 10 13 22 м/таксі 

12 28 Автостанція Інгулець — Зелене 3 13 22 м/таксі 

13 32 ст. Роковата — ВАТ «Переробник» 8 13 22 м/таксі 

14 33 Автостанція Інгулець — вул. Надії 2 13 22 м/таксі 

15 35 вул. Дніпропетровське шосе —
Південний ГЗК 10 13 22 м/таксі 

16 39 Новокриворізький ГЗК —  
мкр. Всебратське-2 (ч/з вул. Леніна) 8 22 50 звичайний 

17 50 пл. Толстого — вул. Уточкіна 9 13 22 м/таксі 
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18 54 Рудозбагачувальна фабрика №1 — 
Стоматологічна поліклініка №6 10 13 22 м/таксі 

19 57 
Автостанція Інгулець — Автостанція 

Інгулець (кільцевий),  
(ч/з Технікум)  

2 22 50 звичайний 

1 2 3 4 5 6 7 

20 65 ст. Кривий Ріг — вул. Поповича 2 13 22 м/таксі 

21 71 ст. Кривий Ріг-Головний — Залізни-
чна лікарня 1 22 50 звичайний 

22 75 вул. Тельмана — пл. Визволення 1 13 22 м/таксі 

23 79 

вул. Комсомолу України —           
вул. Комсомолу України (кільцевий), 

(ч/з вул. Кремлівську,  
мкр. 5-й Зарічний)  

13 22 50 звичайний 

24 80 пл. Артема — Будинок-інтернат  
(ч/з Спорткомплекс) 8 13 22 м/таксі 

25 83 

Ринок «Північний» — Рудозбагачу-
вальна фабрика №1 

(кільцевий), (ч/з вул. Адмірала Голо-
вка, вул. Маршака) 

10 13 22 м/таксі 

26 84 

Ринок «Північний» — Рудозбагачу-
вальна фабрика №1 

(кільцевий), (ч/з вул. Маршака,  
вул. Адмірала Головка) 

8 13 22 м/таксі 
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27 97 

вул. Комсомолу України —  
вул. Комсомолу України (кільцевий), 

(ч/з мкр.5-й Зарічний,  
вул. Кремлівську) 

13 22 50 звичайний 

28 200 пл. Толстого — пл. Визволення 16 22 50 звичайний 

29 201 пл. Визволення — Східний-3 25 13 22 м/таксі 

1 2 3 4 5 6 7 

30 202  Східний-3 — вул. Землячки 20 13 22 м/таксі 

31 203 пл. Визволення —  
вул. Дніпропетровське шосе 26 13 22 м/таксі 

32 204 мкр. Гірницький — ст. Кривий Ріг- 
Головний 15 13 22 м/таксі 

33 205 Карачуни (СШ №23) — 
 ст. Кривий Ріг-Головний 38 13 22 м/таксі 

34 206 Державний цирк — вул. Самарська 10 13 22 м/таксі 

35 207  Бажанове — Трампарк 15 13 22 звичайний 

36 208 Кільце 129 кварталу — Редакція газе-
ти «Червоний гірник» 35 13 22 м/таксі 

37 209 вул. Тухачевського — ст. Кривий Ріг- 
Головний 15 13 22 м/таксі 
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38 210  Східний-3 — 
 Новокриворізький ГЗК 20 22 50 звичайний 

39 211 пл. Визволення —  
ВАТ «Переробник» 10 22 50 звичайний 

40 214 пл. Визволення — мкр. Гірницький 26 13 22 м/таксі 

41 215  Східний-3 — Південний ГЗК 10 13 22 м/таксі 

42 216  Східний-3 — 1-а дільниця 15 13 22 м/таксі 

43 217 бульв. Вечірній — вул. Рахманінова 16 13 22 м/таксі 

1 2 3 4 5 6 7 

44 218 вул. Кремлівська — Червоний Гірник 3 13 22 звичайний 

45 219 вул. Дніпропетровське шосе — 
ст. Кривий Ріг 12 13 22 м/таксі 

46 220 Автовокзал — Південний ГЗК 10 13 22 м/таксі 

47 223 Східний-3 — Спорткомплекс 25 13 22 м/таксі 

48 228 пл. Визволення – Рудозбагачувальна 
фабрика №1 30 22 50 експрес 

49 229 пл. Толстого — ст. Кривий Ріг-
Головний 20 13 22 м/таксі 
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50 230 вул. Тухачевського — вул. Косигіна 18 13 22 м/таксі 

51 231 Спорткомплекс — 
Ринок «Північний» 28 13 22 м/таксі 

52 236 Спорткомплекс — ст. Кривий Ріг 15 22 50 звичайний 

53 238 Кінотеатр «Зарічний» — 
вул. Косигіна 16 13 22 м/таксі 

54 240 пл. Визволення —  
Кільце 129 кварталу 20 22 50 звичайний 

55 242 пл. Толстого — мкр. 5-й Зарічний 20 13 22 м/таксі 

56 243 Автовокзал — вул. Тухачевського 10 22 50 звичайний 

57 244 пл. Визволення — Степове 3 22 50 звичайний 

1 2 3 4 5 6 7 

58 246 Центральний ринок Центрально – 
Міського району — Карнаватка 4 22 50 звичайний 

59 247 Центральний ринок Центрально – 
Міського району — завод «Констар» 4 22 50 звичайний 

60 248 Піонер — Південний ГЗК 14 22 50 звичайний 

61 250 мкр. 5-й Зарічний — Коксохімзавод 
 (ч/з вул. Спаську) 25 13 22 м/таксі 

62 251 Північний ГЗК —  
мкр. 5-й Зарічний 20 22 50 звичайний 
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63 254 Спорткомплекс — Мирівське 10 13 22 м/таксі 

64 255 мкр. Індустріальний — ст. Кривий Ріг 20 13 22 м/таксі 

65 261 вул. Тухачевського —
Новокриворізький ГЗК 15 22 50 звичайний 

66 262 вул. Тухачевського —  
Західне кладовище 1 22 50 звичайний 

67 264 
Державний цирк — Дачі Криворізь-
кого центрального рудоремонтного 

заводу  
5 13 22 м/таксі 

68 265 Державний цирк — вул. Поповича 15 13 22 м/таксі 

69 266 пл. Визволення — Південний ГЗК 12 22 50 звичайний 

70 269 ст. Кривий Ріг-Головний — 
 ст. Батуринська 10 13 22 м/таксі 

71 274 ст. Кривий Ріг — ім. Ілліча 6 22 50 звичайний 

1 2 3 4 5 6 7 

72 275 пл. Визволення — вул. Горького 3 22 50 звичайний 

73 278 ст. Кривий Ріг-Головний — 
 Південний ГЗК 14 13 22 м/таксі 

74 279 
мкр. Всебратське-2 —  

Парк ім.Б.Хмельницького  
(ч/з Авіаколедж) 

15 13 22 м/таксі 
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75 281 вул. Тухачевського — Трампарк 25 13 22 м/таксі 

76 282 вул. Тухачевського — пл. Визволення 15 13 22 м/таксі 

77 286 пл. Визволення  — ст. Кривий Ріг- 
Головний 30 13 22 м/таксі 

78 287 Ліцей №95 — вул. Миколаївське шо-
се 22 13 22 м/таксі 

79 291 Рудозбагачувальна фабрика №1 — 
Шахта «Ювілейна»  20 13 22 м/таксі 

80 293 Східний-1 — вул. Українська 20 13 22 м/таксі 

81 295 вул. Миколаївське шосе — пл. Праці 
(ч/з вул. Пісочну, Автовокзал) 36 13 22 м/таксі 

82 296 Східний-3 — вул. Сурикова 15 13 22 м/таксі 

83 298 пл. Визволення — мкр. 5-й Зарічний 
(ч/з Більшовик) 24 13 22 м/таксі 

84 300 
мкр. Всебратське-2 —  

мкр. Всебратське-2 (кільцевий),  
(ч/з вул. Пісочну, БК «Металургів») 

12 13 22 м/таксі 

1 2 3 4 5 6 7 

85 300а 
мкр. Всебратське-2 —  

мкр. Всебратське-2 (кільцевий),  
(ч/з БК «Металургів», вул. Пісочну) 

12 13 22 м/таксі  



 12

86 302 Автостанція  Інгулець —  
пл. Визволення 5 22 50 експрес 

87 303 Міська лікарня №16 — пл. Праці 10 13 22 м/таксі 

88 306 Східний-3 — ст. Кривий Ріг- Голов-
ний 16 13 22 м/таксі 

89 307 мкр. Ювілейний  — ст. Кривий Ріг- 
Головний 30 13 22 звичайний 

90 310 мкр. Всебратське-2 — 
 пл. Визволення 22 13 22 м/таксі 

91 312 
мкр. Сонячний —  

Карачуни (СШ №123), 
(ч/з вул. Баумана) 

35 13 22 м/таксі 

92 314 мкр. Гірницький — Завод «Констар» 
(ч/з Авіаколедж) 23 13 22 м/таксі 

93 315 мкр. Сонячний —  
Новокриворізький ГЗК 20 22 50 звичайний 

94 323 Автовокзал — вул. Сурикова 25 13 22 м/таксі 

95 330 Ринок «Ювілейний» — пл. Толстого 20 13 22 м/таксі 

96 361 Автостанція Інгулець —  
пр-т Південний 7 22 50 експрес 

97 364 мкр. Гірницький — 1-а дільниця 20 13 22 м/таксі 

1 2 3 4 5 6 7 
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98 372 Спорткомплекс — 
Новокриворізький ГЗК 18 22 50 звичайний 

99 376 мкр. 5-й 3арічний — ст. Кривий Ріг 12 22 50 звичайний 

100 381 Автостанція Інгулець — ст. Кривий 
Ріг-Головний 2 13 22 експрес 

101 397 пл. Визволення — мкр. 5-й Зарічний 
(ч/з вул. Спаську) 27 13 22 м/таксі 

 
 
          Керуюча справами виконкому                                                                                                        Н. Подоплєлова 

 
 
 



Аналіз регуляторного впливу 
до проекту рішення  виконкому міської ради  «Про затвердження 

міської  маршрутної мережі пасажирського автомобільного транспор-
ту» 

 
 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати 
шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінка 
важливості цієї проблеми. 

Прийняття цього регуляторного акта – рішення  виконкому міської 
ради передбачає вдосконалення міської маршрутної мережі пасажирсько-
го автомобільного транспорту та приведення її відповідно до Наказу Міні-
стерства транспорту та зв'язку України від 12.04.2007 №285 «Про затвер-
дження Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього 
використання за видами сполучень та режимами руху» щодо використан-
ня режимів руху автобусів за їх пасажиромісткістю. Впорядкування схем 
автобусних маршрутів та визначення оптимальної кількості рухомого 
складу на них дасть змогу розвивати конкурентне середовище у сфері па-
сажирських автоперевезень.  
 
 2. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана 
за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання. 

Відповідно до чинного законодавства України повноваження в час-
тині визначення кількості та типу рухомого складу на міських пасажирсь-
ких перевезеннях покладено на органи місцевого самоврядування. 

Провадження цього регуляторного акта в повному обсязі задоволь-
нить потреби мешканців міста у транспортному забезпеченні, створить 
сприятливі умови роботи для суб’єктів господарювання – автоперевізни-
ків, що в свою чергу призведе до сталих та якісних перевезень.   
 
 3. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути 
розв’язана   за допомогою діючого регуляторного акта. 

Діючий регуляторний акт - рішення виконкому міської ради від 
08.08.2007 №517 «Про затвердження міської маршрутної мережі пасажир-
ського автомобільного транспорту та умов проведення конкурсу з визна-
чення перевізників пасажирів автомобільним транспортом  на міських ав-
томобільних маршрутах у місті Кривому Розі» на теперішній час не відпо-
відає вимогам Наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 
12.04.2007 №285 «Про затвердження Порядку визначення класу комфорт-
ності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та ре-
жимами руху» щодо використання режимів руху автобусів за їх пасажи-
ромісткістю.  

 
4. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонова-

ного регуляторного акта, у тому числі здійснення розрахунку очікува-
них витрат та вигод суб’єктів господарювання, територіальної гро-
мади та органів місцевого самоврядування внаслідок дії регуляторного 
акта. 
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У результаті прийняття пропонованого регуляторного акта 

очікуються наступні витрати та вигоди для всіх учасників регуляторного 
процесу, а саме: 
- органи місцевого самоврядування забезпечать організацію міських паса-
жирських перевезень відповідно до діючого законодавства; 
- зменшиться кількість транспортних засобів на маршрутах загального ко-
ристування, що в свою чергу забезпечить збільшення у суб’єктів господа-
рювання обсягів перевезень з розрахунку на одну одиницю рухомого 
складу, зменшить час простою автобусів та їх кількість на кінцевих зупи-
ночних пунктах; 
- збільшаться витрати суб’єктів господарювання - автоперевізників на 
оновлення рухомого складу; 
- підвищиться рівень комфортності пасажирських перевезень, за рахунок 
оновлення автоперевізниками застарілих автобусів на більш нові та сучас-
ні;  
- зменшиться на 389 одиниць кількість графіків на міських маршрутах за-
гального користування, з них 80 графіків на тих маршрутах, де відсутня 
організація пасажирських перевезень, 227 – де не визначено автоперевіз-
ників. Отже на 82 графіках буде зупинено роботу автобусів тих суб’єктів 
господарювання, які вирішили припинити свою діяльність у сфері надання 
послуг пасажирських перевезень із закінченням 01.06.2009 терміну дії до-
говорів на перевезення пасажирів та з 01.06.2005 не оновили транспортні 
засоби на автобуси, що відповідатимуть вимогам для використання на мі-
ських автобусних маршрутах загального користування за пасажиромісткі-
стю, роком випуску, параметрами комфортності. Враховуючи недостатню 
кількість у місті кваліфікованих водіїв та необхідність дотримання ними 
режиму праці і відпочинку, наймані працівники, які працювали на автобу-
сах, що припинять свою роботу через скорочення графіків руху, при ба-
жанні не залишаться безробітними та будуть забезпечені можливістю 
продовжити виконання пасажирських перевезень у інших автоперевізни-
ків; 
- зменшиться кількість міських автобусних маршрутів загального корис-
тування за рахунок тих маршрутів, на яких відсутня організація пасажир-
ських перевезень та відбувається дублювання один одного. 

Додаткові витрати органів місцевого самоврядування не передбача-
ються, витрати територіальної громади визначатимуться тільки платою за 
проїзд. 

   
5. Визначення цілей державного регулювання. 
Зазначений регуляторний акт приймається з метою удосконалення 

міської маршрутної мережі пасажирського автомобільного транспорту. 
Завдяки дії цього регуляторного акта очікується поліпшення стану 

надання послуг у сфері пасажирського автотранспорту, покращення роз-
витку міських автобусних маршрутів та впорядкування графіків руху.  
 

6. Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних спо-
собів досягнення встановлених цілей, у тому числі ті з них, які не пе-
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редбачають безпосереднього жавного регулювання господарсь-
ких відносин. 

Альтернативними способами досягнення визначених цілей є можли-
вість: 
- відмовитись від державного регулювання, але згідно з чинним законо-
давством організація пасажирських перевезень, формування маршрутної 
мережі покладені на органи виконавчої влади;  
- залишити діюче рішення виконкому міської ради від 08.08.2007 №517 
без змін, але не виконуватимуться вимоги Наказу Міністерства транспор-
ту та зв'язку України від 12.04.2007 №285 щодо використання режимів ру-
ху автобусів за їх пасажиромісткістю; 
- внести зміни до діючого рішення виконкому міської ради від 08.08.2007 
№517, але у зв’язку з тим, що додаток 2 цього рішення скасовано та необ-
хідне внесення численних змін у додаток 1, доцільно розпочати процедуру 
підготовки проекту нового регуляторного акта. 

 
7. Аргументація щодо переваг обраного способу досягнення встано-

влених цілей. 
Прийняття саме цього регуляторного акта дасть змогу організувати мі-

ські пасажирські перевезення автомобільним транспортом відповідно до 
діючого законодавства, забезпечивши сталі, комфортні та якісні переве-
зення. Місцева влада збереже контроль за перевезеннями пасажирів. 

Суб’єкти господарювання отримають сприятливі умови роботи у сфері 
надання послуг пасажирських перевезень завдяки збільшенню їх обсягів з 
розрахунку на одну одиницю рухомого складу. 

Завдяки оновленню автоперевізниками рухомого складу  пасажири 
отримають можливість користуватись комфортними та сучасними автобу-
сами. 

  
8. Механізми та заходи, які  забезпечать  розв’язання визначених 

проблем шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта. 
У  запропонованому регуляторному акті для кожного маршруту вста-

новлено режим руху автобусів, кількість одиниць рухомого складу, реко-
мендовано мінімальну та максимальну пасажиромісткість транспортного 
засобу, що змусить автоперевізників дотримуватись режиму руху автобу-
сів, оновлювати рухомий склад на більш місткі та комфортні автобуси.  
 

9. Обґрунтування  можливості досягнення встановлених цілей у 
разі прийняття запропонованого регуляторного акта. 

Удосконалення міської маршрутної мережі забезпечить стабільні паса-
жирські перевезення, створить сприятливі умови автоперевізникам для 
провадження господарської діяльності у цій сфері шляхом збільшення об-
сягів перевезень з розрахунку на одну одиницю рухомого складу.  

 За рахунок визначення в регуляторному акті мінімальної та макси-
мальної пасажиромісткості перевага при проведенні конкурсу надавати-
меться більш містким та комфортним автобусам.  
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При розробці проекту рутної мережі враховувались 

ючий пасажиропоток, парк автобусів нашого міста, що з найменшими ви-
тратами, у найкоротший термін забезпечить організацію пасажирських 
перевезень автомобільним транспортом. 
 

10. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей з 
найменшими витратами для суб’єктів господарювання, територіаль-
ної громади та органів місцевого самоврядування. 

Затвердження нової маршрутної мережі дасть можливість: 
- органам місцевого самоврядування вести реєстр автобусних маршрутів, 
здійснювати постійний контроль за кількістю рухомого складу на кожно-
му маршруті  та використанням режимів руху; 
- створити однакові умови для визначення автоперевізників пасажирів на 
міських маршрутах; 
- збільшити для суб’єктів господарювання обсяги перевезень з розрахунку 
на одну одиницю рухомого складу шляхом зменшення кількості рухомого 
складу на маршрутах; 
- забезпечити населення більш зручними перевезеннями за всіма напрям-
ками. 

 
11. Обґрунтування щодо вигод, які виникатимуть внаслідок дії 

запропонованого   регуляторного   акта, виправдовують відповідні ви-
трати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кіль-
кісно визначені. 

Головними якісними показниками є стабільна робота суб’єктів гос-
подарювання, отримання населенням якісних послуг та більш повного 
транспортного забезпечення,  підвищення комфортності перевезень.  

Додаткові витрати органів місцевого самоврядування не передбача-
ються, витрати суб’єктів господарювання – на оновлення рухомого скла-
ду, населення – на оплату вартості проїзду. 
 

12. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регу-
ляторного акта залежно від ресурсів,  якими  розпоряджаються орга-
ни місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні 
впроваджуватися та виконувати ці вимоги. 
  Упровадження та виконання вимог регуляторного акта не потребує 
додаткових витрат із місцевого бюджету. Суб’єкти господарювання -
автоперевізники укладають договір на перевезення пасажирів та повинні 
впроваджувати і виконувати покладені на них вимоги. Мешканці міста 
користуються послугами пасажирських перевезень, забезпечуючи роботу 
автобусів на маршрутах. 
 

13. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонова-
ного регуляторного акта. 

Головним зовнішнім чинником є зміни в законодавчій базі з питань 
діяльності автопідприємств та перевізників пасажирів автомобільним тра-
нспортом, зміни ліцензійних умов, нормативних документів Державного 
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департаменту автомобільного спорту. Постійно буде проводитися 
моніторинг оцінки чинників, які впливають на дію регуляторного акта, та 
будуть вноситися до нього відповідні коригування і доповнення. 
 

14. Обґрунтування запропонованого строку чинності регулятор-
ного  акта. 

Запропоновані зміни і доповнення до регуляторного акта запрова-
джуються на необмежений термін дії або до прийняття нових норматив-
них актів, що регламентують діяльність перевезень пасажирів на автобус-
них маршрутах загального користування. У разі потреби вноситимуться 
зміни до нього, у тому числі за підсумками аналізу відстеження його ре-
зультативності. 
 

15. Визначення показників результативності регуляторного ак-
та. 

Головними чинниками результативності дії регуляторного акта є: 
- заміна автоперевізниками рухомого складу на більш нові та сучасні ав-
тобуси, що забезпечить оновлення парку міського пасажирського автотра-
нспорту загального користування;   
- задоволення потреб мешканців нашого міста у транспортному забезпе-
ченні, що зменшить кількість скарг від них з питань коригування маршру-
тної мережі. 
        

16. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися ві-
дстеження результативності регуляторного акта у разі  його  прийн-
яття. 
  Результативність дії цього регуляторного акта буде постійно відсте-
жуватися згідно з регламентом шляхом здійснення моніторингу: 
- проведення автоперевізниками замін рухомого складу на більш нові та 
сучасні автобуси; 
- кількості звернень громадян з питань коригування міської маршрутної 
мережі пасажирського автомобільного транспорту; 
- підвищення якості та комфортності послуг з перевезення пасажирів мі-
ськими автобусами загального користування. 

Базове відстеження результативності дії цього рішення буде здійс-
нено через шість місяців після набрання його чинності. 

Повторне відстеження планується провести через рік після набуття 
чинності регуляторного акта, якщо рішенням виконкому міської ради не 
буде встановлено більш ранній строк. За результатами буде можливо по-
рівняти показники базового та повторного відстеження. У разі виявлення 
неврегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом вне-
сення відповідних змін до регуляторного акта. 

Періодичне відстеження планується проводити один раз на три ро-
ки, починаючи від дня закінчення заходів щодо повторного відстеження 
результативності. 
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Розробник проекту рішення виконкому міської ради та аналізу 

його   регуляторного впливу: відділ транспорту і зв'язку виконкому мі-
ської ради, тел. 74-24-41, каб.155 (пл. Радянська, 1). 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


