
 
 

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 внесення змін та доповнень у 
 додатки до 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 міських  
автомобільних маршрутах  
 у місті Кривому Розі” 
 
 

 З метою вдосконалення міської маршрутної мережі та 
взаємовідносин між замовником перевезень та автоперевізником, 
керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, 
“Про автомобільний транспорт”,  виконком міської ради вирішив: 

 
1. Внести зміни та доповнення в додатки до 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 міських автомобільних маршрутах у місті Кривому Розі”: 
           1.1 додаток 1 доповнити пунктом 114 (додаток 1); 
          1.2 п.19 додатка 2 викласти у новій редакції (додаток 2).   

         
2.Управлінню розвитку підприємництва, відділам транспорту і 

зв’язку, інформатизації та якості, загальному виконкому міської ради 
(Рижкова І.О., Стаднік О.М., Білогай О.Ю., Чорний В.А.), 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 виконкому міської 
ради в мережі Інтернет у підрозділі “Регуляторна політика” розділу 



“Розвиток підприємництва” про зміст рішення та введення його до реєстру 
документів виконкому міської ради.  

 
3. Відділу транспорту і зв’язку виконкому міськради забезпечити 

виконання заходів щодо проведення базового, повторного та періодичного 
відстежень результативності дії цього рішення відповідно через шість 
місяців, один рік та раз кожні три роки. Звіт оприлюднити у Криворізькій 
міській комунальній газеті «Червоний гірник» та на офіційній сторінці 
виконкому міськради у мережі Інтернет у терміни, визначені чинним 
законодавством. 
 

 4.Контроль за виконанням  рішення покласти на заступника 
міського голови Темника Г.П. 



Додаток  1 
до проекту рішення виконкому   

                                                                                                            міської ради 
                 

МІСЬКА МАРШРУТНА МЕРЕЖА 
ПАСАЖИРСЬКОГО АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ 

 

№ з/п 
 

Номер 
марш-
руту 

 

Назва маршруту 
 

К-ть  
графікі

в 
 

Рекомендован
ий тип ру-
хомого 

складу щодо 
і і

Режим роботи

1 2 3 4 5 6 

114 285 мкр. Східний-2 – вул. 
Українська 20 автобуси не 

менше 16 м/таксі 

                       
 
 



Додаток  2  
до проекту рішення виконкому   

                                                          міської ради 
 

УМОВИ 
проведення конкурсу з визначення перевізників пасажирів 
автомобільним 
транспортом  на міських автомобільних  маршрутах  у місті Кривому 
Розі 

 
19.Переможець конкурсу у 10-денний термін після оголошення 

результатів   проведення  конкурсу  укладає   із  Замовником   договір  про 
перевезення пасажирів у м.Кривому Розі, який  вважається укладеним з 
моменту його підписання сторонами.  

       У договорі  зазначаються:   
-    предмет договору; 
-     права, обов'язки та відповідальність сторін; 
- показники якості обслуговування населення; 
- термін роботи автомобільного перевізника; 
- тарифи на проїзд;  
- умови організації перевезень;  
- контроль за технічним станом рухомого складу та наявність 
виробничо- технічної бази; 
- перелік порушень транспортного законодавства, при допущенні яких 
дію договору з перевізником може бути припинено відповідно до чинного 
законодавства України; 
- контроль за дотриманням перевізником умов укладеного договору; 
- обсяги перевезень пасажирів пільгових категорій; 
- режим роботи рухомого складу; 
- страхування пасажирів. 
                До договору видається додаток* з відомостями про:  
- графік руху автобуса; 
- транспортний засіб; 
-    прізвище, ім’я, по батькові водіїв (найманих працівників); 
- автопідприємство, що надає послуги з обслуговування; 
- місце стоянки. 

Строк дії договору на перевезення пасажирів на автобусному 
маршруті загального користування  у м. Кривому Розі складає  п’ять 
років за винятком  випадку, вказаного в останньому абзаці пункту 5 умов. 
 
*Примітка: додаток до договору видається переможцю конкурсу на 
окремий транспортний засіб, де зазначаються всі водії, що 
виконуватимуть на ньому перевезення пасажирів. 



Аналіз регуляторного впливу 
до проекту рішення  виконкому міської ради  « Про внесення змін та 

доповнень у додатки до рішення виконкому міської ради від 
08.08.2007 №517  

 « Про затвердження міської  маршрутної мережі пасажирського 
автотранспорту та умов проведення конкурсу з визначення 

перевізників пасажирів автомобільним транспортом  на міських 
автомобільних  маршрутах у місті Кривому Розі» 

 
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 внесення змін та доповнень у додатки до рішення 
виконкому міської ради від 08.08.2007 № 517 «Про затвердження міської  
маршрутної мережі пасажирського автотранспорту та умов проведення 
конкурсу з визначення перевізників пасажирів автомобільним 
транспортом  на міських автомобільних маршрутах у місті Кривому Розі» 
з метою вдосконалення міської маршрутної мережі пасажирського 
автомобільного транспорту та взаємовідносин між замовником та 
автоперевізником щодо укладення договору на перевезення пасажирів на 
автобусному маршруті загального користування. 
 
 2. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана   
за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання. 

Якщо  не запровадити регуляторний акт у сфері пасажирських 
автоперевезень, то це може призвести до появи нелегальних водіїв, які 
будуть здійснювати власну діяльність без належної документації, що, в 
свою чергу, призведе до втрати податкових надходжень до бюджету. 
Контроль замовника за типом рухомого складу та графіками руху дасть 
змогу підвищити якість та комфортність автобусних перевезень, 
проводити заміну рухомого складу на нові автобуси, які є більш 
комфортабельними. Вдосконалення міської маршрутної мережі призведе 
до більш якісніших перевезень та в ширшому обсязі задовольнить потреби 
мешканців міста у транспортному забезпеченні.   
 
 3. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути 
розв’язана   за допомогою діючого регуляторного акта. 

Визначена проблема розв’язується за допомогою внесення змін та 
доповнень у  додатки до 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 міських 
автомобільних маршрутах у місті Кривому Розі”, що дасть змогу в повній 
мірі виконати ст.14 Закону України “Про автомобільний транспорт” щодо 
ведення реєстру міських автобусних маршрутів загального користування 
та рішення виконкому міської ради від 27.04.2007 №252 “Про посилення 



соціального партнерства між органами влади та суб’єктами 
господарювання - роботодавцями, детінізацію відносин у сфері зайнятості 
населення” щодо легалізації найманих працівників. 
 

4. Визначення очікуваних результатів прийняття 
запропонованого регуляторного акта, у тому числі здійснення 
розрахунку очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, 
громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта. 

У результаті прийняття запропонованого регуляторного акта 
очікуються наступні вигоди для всіх учасників регуляторного процесу, що 
не потребує додаткових фінансових витрат, а саме: 
- отримання суб’єктами господарювання можливості здійснювати 
господарську діяльність із дотриманням норм чинного законодавства у 
сфері надання послуг пасажирських перевезень на автобусних маршрутах 
загального користування; 
- легалізація найманих працівників, залучених до перевезення пасажирів 
на автобусних маршрутах загального користування, та більш чіткий 
контроль за ними; 
- збільшення податкових надходжень до міського бюджету; 
- більш повне транспортне забезпечення мешканців міста. 
 

5. Визначення цілей державного регулювання. 
Удосконалення міської маршрутної мережі та взаємовідносин між 

замовником та автоперевізником щодо укладення договору на перевезення 
пасажирів на автобусному маршруті загального користування. 
 

6. Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних 
способів досягнення встановлених цілей, у тому числі тих, які не 
передбачають безпосереднього державного регулювання господарських 
відносин. 

Альтернативними способами досягнення визначених цілей є 
можливість залишити діюче рішення виконкому міської ради від 
08.08.2007 №517 без змін.  Іншим альтернативним способом є природний 
розвиток пасажирського автотранспорту, що забезпечить втрату контролю 
за автоперевезеннями з боку органів місцевого самоврядування. 
 

7. Аргументація щодо переваг обраного способу досягнення 
встановлених цілей. 

Саме прийняття цього регуляторного акта дасть змогу встановити 
постійний контроль за працевлаштуванням водіїв, виконанням графіків 
руху та замінами рухомого складу на більш комфортні та сучасні 
автобуси. Місцева влада отримає податкові надходження до бюджету  та 
збереже контроль за перевезеннями. 
 

8. Механізми та заходи, які  забезпечать  розв’язання визначених 
проблем шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта. 



Суб’єктам господарювання, з якими укладаються договори на 
перевезення пасажирів на маршрутах загального користування, необхідно 
буде надавати документи, які підтверджують повне працевлаштування 
водіїв, що виконуватимуть пасажирські перевезення на автобусних 
маршрутах загального користування, зазначати графік руху та місце 
стоянки транспортного засобу.  
 

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

Прийняття запропонованого регуляторного акта дасть змогу 
забезпечити постійний контроль за виконанням державної політики щодо 
легалізації найманих працівників, дотримання встановлених графіків руху 
та забезпечити стоянку транспортних засобів у місцях, передбачених 
законодавством України. Коригування міської маршрутної мережі 
збільшить транспортне забезпечення мешканців міста. 
 

10. Обґрунтування  можливості досягнення встановлених цілей з 
найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян, 
держави. 

Відповідно до вимог чинного законодавства буде забезпечено  
працевлаштування найманих працівників у суб’єктів господарювання, за 
рахунок чого підвищиться відповідальність водіїв при здійсненні 
пасажирських перевезень. Населення отримає більш якісні перевезення, 
місцевий бюджет  отримає додаткові надходження з оплати податків за 
найманих працівників. 
 

11. Обґрунтування щодо вигод, які виникатимуть внаслідок дії 
запропонованого   регуляторного   акта, виправдовують відповідні 
витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути 
кількісно визначені. 

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

12. Оцінка можливості впровадження  та виконання вимог 
регуляторного акта залежно від ресурсів,  якими  розпоряджаються 
органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та 
юридичні особи, які повинні впроваджуватися та виконувати їх. 
  Впровадження та виконання вимог регуляторного акта не потребує 
додаткових витрат з місцевого бюджету. Суб’єкти господарювання, які 
звертаються щодо укладення договору на перевезення пасажирів мають 
впровад-жувати і виконувати ці вимоги. 
 

13. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію 
запропонованого регуляторного акта. 

Головним зовнішнім чинником є зміни в законодавчій базі з питань 
діяльності автопідприємств та перевізників пасажирів автомобільним 



транспортом, зміни ліцензійних умов, нормативних документів 
Державного департаменту автомобільного транспорту. 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 

регуляторного  акта. 
Запропоновані зміни і доповнення до регуляторного акта 

запроваджуються на необмежений термін дії або до прийняття нових 
нормативних актів, що регламентують діяльність перевезень пасажирів на 
автобусних маршрутах загального користування. У разі потреби 
вноситимуться зміни до нього, у тому числі за підсумками аналізу 
відстеження його результативності. 
 

15. Визначення показників результативності регуляторного 
акта. 

Головними чинниками результативності дії регуляторного акта є: 
- збільшення кількості легалізованих працівників, як наслідок, збільшення 
обсягів надходження податкових зобов’язань до міського бюджету; 
- соціальна захищеність водіїв; 
- постійний контроль за виконанням графіків руху, що значно покращить 
транспортне забезпечення мешканців нашого міста. 
            
       16. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися 
відстеження результативності регуляторного акта у разі  його  
прийняття. 
  Результативність дії цього регуляторного акта буде постійно 
відстежуватися відділом транспорту і зв’язку виконкому міськради 
шляхом: 
-  проведення контрольних заходів (рейдів) з метою відстеження роботи 
пасажирського автомобільного транспорту та виконання перевізниками 
умов договору із замовником; 
- аналізу звернень і скарг від населення до всіх інстанцій, порівняно з 
періодом до запровадження регуляторного акта; 
- постійного моніторингу легалізації найманих працівників. 
 
 
Розробник проекту рішення виконкому міської ради та аналізу його   
регуляторного впливу: відділ транспорту і зв'язку виконкому міської 
ради, 
 тел. 74-24-41, каб.155.  
 
 



 
 
 
 
 


