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

Криворізької міської ради 
 

              Дніпропетровської області 
 

         ПРОЕКТ    Р І Ш Е Н Н Я 
 

Про внесення змін у додаток 1 до рішення виконкому 
міськради від 14.04.2005 № 233 

 
 
 
 У зв’язку з пропозиціями мешканців міста та суб’єктів гос-
подарювання, з метою удосконалення перевезень пасажирів ав-
томобільним транспортом у місті, відповідно до Закону України 
“Про автомобільний транспорт”, керуючись Постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 29.01.2003 № 139 “Про затвердження 
Порядку  проведення конкурсу на перевезення пасажирів на ав-
тобусному маршруті загального користування”, виконком місь-
кої ради вирішив: 
 

1. Внести зміни у додаток 1  до рішення виконкому місь-
кої ради від 14.04.2005   № 233 “Про вдосконалення перевезень 
пасажирів автомобільним транспортом у м. Кривому Розі”, ви-
клавши його у новій редакції (додаток). 

2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення вико-
нкому міської ради від 19.07.2006 № 485 «Про внесення змін у 
додаток до рішення виконкому міськради від 14.04.2005  № 
233» 

3. Управлінням розвитку підприємництва, економіки, відді-
лам транспорту і зв’язку та загальному виконкому міської ради 
(Рижкова І.О., Світличний О.В., Чорний В.А.), редакції Криворі-
зької міської комунальної газети “Червоний гірник” (Штельмах 
В.В.), комунальному підприємству ТРК “Рудана” (Некрасова І. Ф.) 
забезпечити у 10-денний термін, згідно з регламентом, інформу-
вання населення міста у засобах масової інформації та на офі-
ційній сторінці виконкому міської ради в мережі Інтернет у під-
розділі «Регуляторна політика» розділу «Розвиток підприємницт-



ва» про зміст даного рішення та введення його до реєстру доку-
ментів виконкому міської ради.  

4. Відділу транспорту і зв’язку виконкому міськради забез-
печити виконання заходів щодо відстеження результативності 
даного рішення та офіційно оприлюднити звіт у Криворізькій 
міській комунальній газеті «Червоний гірник» та на офіційній 
сторінці виконкому міськради у мережі Інтернет у терміни, ви-
значені чинним законодавством. 

5. Контроль за виконанням  рішення покласти на заступника 
міського голови Ткачука М.С. 

 
 
 

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення виконкому Криворі-
зької міської ради  “Про внесення змін до рішення виконкому міськради 

від 14.04.2005 № 233 ” 
 

1. Прийняття даного регуляторного акта – рішення виконкому міськ-
ради передбачає внесення змін до маршрутної мережі пасажирського автот-
ранспорту з метою відкриття нових маршрутів, які б у повному обсязі задо-
вольняли потреби населення у перевезеннях. Введення нових маршрутів на-
дасть змогу регулювати конкурентне середовище в сфері пасажирських авто-
перевезень.   
 

2. Відповідно до чинного законодавства України повноваження в час-
тині визначення кількості та типу рухомого складу на міських пасажирських 
перевезеннях покладені на органи місцевого самоврядування. Якщо  не за-
провадити даний регуляторний акт в сфері пасажирських автоперевезень, це 
може привести до появлення нелегальних перевізників, які будуть здійсню-
вати власну діяльність без належної документації, що, в свою чергу, призведе 
до втрати податкових надходжень до бюджету, забезпечення трудових відно-
син. 
 

3. Існуючий регуляторний акт – рішення виконкому міськради від 
14.04.2005  № 233 зі змінами та доповненнями не дає можливість розв’язати 
дану проблему, так як ним визначено певну кількість маршрутів та кількість 
графіків.  

Дане рішення пропонується прийняти у зв’язку з тим, що на сьогодні-
шній день виникла необхідність відкрити нові маршрути для забезпечення 
безперебійної роботи пасажирського автотранспорту, дотримання регулярно-
сті руху, розширення напрямків пасажиропотоків для більш зручних переве-
зень мешканців міста.  
 



4. В результаті прийняття запропонованого регуляторного акта очіку-
ються наступні витрати та вигоди для всіх учасників регуляторного процесу, 
а саме: 
- суб’єктами господарювання отримання можливості щодо здійснення госпо-
дарської діяльності з отриманням доходів; 
- своєчасне забезпечення оновлення рухомого складу перевізників; 
- створення економічних умов для розвитку пасажирського автотранспорту у 
місті; 
- забезпечення населення зручними автобусними перевезеннями за всіма на-
прямками; 
- зменшення витрат населення на перевезення; 
- збільшення надходжень до міського бюджету податкових надходжень; 

Сфера інтересів Вигоди Витрати 
Населення Зменшення витрат населення на перевезення 

близько 900,0 тис. грн. на рік; 
Найбільш зручні пасажирські перевезення; 

1,8 млн. грн. 
 
- 

Суб’єкти господа-
рювання 

Здійснення господарської діяльності як новими 
перевізниками, так і розширення існуючими, 
отримання доходів близько 1,8 млн. грн. на рік; 
Оновлення рухомого складу – 250 одиниць за 
рік; 

Витрати за участь у кон-
курсі, сплата податкових 
зобов’язань, на оновлен-
ня рухомого складу  

Держава Збільшення робочих місць, обсягів надходження 
податків близько 20,4 тис. грн. в місяць 

- 

      
 
5. Впровадження регуляторного акта дозволить забезпечити реалізацію 

державної політики, спрямованої на подальший розвиток пасажирського ав-
тотранспорту, повного та якісного задоволення потреб населення у переве-
зеннях. Протягом дії даного регуляторного акта поліпшиться стан надання 
послуг у сфері пасажирського автотранспорту, відбудеться збереження та ро-
звиток кількості маршрутів та графіків руху, а також підвищиться рівень до-
віри до місцевої влади. 

6. Альтернативними способами досягнення встановлених цілей є ство-
рення державних або комунальних спеціалізованих автопідприємств, які б 
надавали послуги приватним перевізникам з технічного передрейсового кон-
тролю рухомого складу, або проводили власну господарську діяльність без 
залучення приватного автотранспорту. Другим альтернативним способом є 
природний розвиток пасажирського автотранспорту, який буде регулюватися 
виключно ринковими механізмами, що забезпечить втрату контролю за авто-
перевезеннями з  боку органів місцевого самоврядування. 
 

7. Тому саме прийняття даного регуляторного акта, внесення змін до  
маршрутної мережі призведе до надання можливості суб’єктам господарю-



вання – перевізникам отримати стабільну роботу, створити додаткові робочі 
місця для водіїв та сприяти розвитку малого та середнього бізнесу. Населен-
ня отримає більш якісні послуги з перевезень, можливість зручного та ком-
фортного пересування в межах міста, зменшення власних витрат на переве-
зення. Місцева влада отримає податкові надходження до бюджету  та збере-
же контроль за перевезеннями. 
 

8. Введення в дію такого регуляторного акта  та механізм проведення 
конкурсу на пасажирські перевезення дасть можливість: 

- залучити до перевезень нових суб’єктів господарювання - перевізників 
шляхом проведення конкурсу на нові маршрути з конкурсним відбором ру-
хомого складу за критеріями комфортності;  

- створити конкурентне середовище серед перевізників пасажирів автомо-
більним транспортом щодо надання населенню міста якісних послуг; 

- зменшити витрати населення на перевезення та кількість скарг до орга-
нів місцевого самоврядування за рахунок подовження існуючих та відкриття 
нових маршрутів;  

 
9. Прийняття запропонованого регуляторного акта дасть змогу 

суб’єктам господарювання – перевізникам отримати стабільну роботу, ство-
рити додаткові робочі місця для водіїв, отримувати стабільні доходи, прис-
корити розвиток пасажирських автоперевезень шляхом оновлення рухомого 
складу. Населення міста отримає більш зручні та комфортні перевезення, так 
як даний регуляторний акт є головним нормативним документом, який регу-
лює відносини між суб’єктами господарювання, населенням та органами міс-
цевого самоврядування в Кривому Розі. 
 
 10.  Відкриття нових маршрутів надасть можливість: 
- суб’єктам господарювання–перевізникам як новим, так і існуючим впрова-
джувати та розширювати власну діяльність та отримувати доходи; 
- створення економічних умов для розвитку пасажирських автоперевезень у 
місті, надходження податкових зобов’язань до місцевого бюджету; 
- забезпечити населення більш зручними перевезеннями за всіма напрямками 
та зменшення витрат на перевезення за рахунок подовження існуючих та від-
криття нових маршрутів. 
 

11.  Головними якісними показниками є стабільна робота суб’єктів го-
сподарювання, отримання населенням якісних послуг,  підвищення комфорт-
ності перевезень. Кількісними показниками виступають збільшення робочих 
місць у галузі, підвищення доходів суб’єктів господарювання. Витрати пере-
візників будуть визначатися сплатою податкових зобов’язань, та на поступо-
ве оновлення рухомого складу. Витрати органів місцевого самоврядування 



для запровадження даного регуляторного акта не передбачаються. Витрати 
населення будуть визначатися тільки платою за проїзд. 
 

12. Впровадження та виконання вимог регуляторного акта не потре-
бує додаткових витрат з місцевого бюджету. Суб’єкти господарювання, які 
звертаються щодо отримання дозволу на перевезення пасажирів мають впро-
ваджувати і виконувати ці вимоги. Населення міста отримає нормативний 
документ, який регулює правові та фінансові відносини з перевізниками, що 
надасть можливість зменшити витрати на перевезення за рахунок подовжен-
ня існуючих та відкриття нових маршрутів. 
 

13.  Головним зовнішнім чинником є зміни в законодавчій базі з пи-
тань діяльності автопідприємств та перевізників пасажирів автомобільним 
транспортом, зміни ліцензійних умов, нормативних документів Державного 
департаменту автомобільного транспорту. Постійно буде проводитися моні-
торинг щодо оцінки чинників, які впливають на дію регуляторного акта, та до 
нього будуть вноситися відповідні коригування та доповнення. 
 

14. Запропонований регуляторний акт запроваджується на необмеже-
ний термін дії, або до прийняття нових нормативних актів, що регламенту-
ють діяльність автопідприємств та перевізників пасажирів. У разі потреби 
вноситимуться зміни до нього, у тому числі за підсумками аналізу відсте-
ження його результативності. 
 

15.  Головним чинником результативності даного регуляторного акта 
є:  
- зменшення витрат населення за рахунок подовження існуючих та 
відкриття нових маршрутів; 
- оновлення перевізниками рухомого складу, отримання доходів 
перевізниками; 
- збільшення обсягів надходжень податкових зобов’язань  до міського 
бюджету. 

 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Показник Кількісний вираз 
результативності 

Сфера інтересів держави 

1. Обсяги надходження податкових зобов’язань до міського 
бюджету від залучення до перевезень шляхом конкурсу 
нових перевізників в місяць (70 чол. х 120 грн.); 

Обсяги надходження податкових зобов’язань до міського 
бюджету від працевлаштування перевізниками найманих 
працівників (200 чол. х 60 грн.) 

Зменшення скарг від населення (в рік)  

8,4 тис. грн. 

 

 

12,0 тис. грн. 

 

 

120  

Сфера інтересів суб’єктів господарювання 

2 Отримання доходів від перевезень пасажирів  на нових 
маршрутах (600 тис. пасажирів в рік х 3,0 грн.) 

Оновлення рухомого складу (за рік) 

1,8 млн. грн. 

 

250 одиниць 

Сфера інтересів громадян 

3 Зменшення витрат на перевезення за рік (600,0 тис. 
пасажирів х 1,50 грн.)  

Виконання графіків руху на маршрутах (%) 

900,0 тис. грн. 

 

90,0 
  

 
16. Результативність цього регуляторного акта буде відстежуватись 

щоквартально відділом транспорту і зв’язку виконкому міськради шляхом: 
- соціологічних опитувань споживачів послуг через засоби масової інфор-
мації, анкетувань, у тому числі питань щодо зменшення витрат населення за 
рахунок подовження існуючих та відкриття нових маршрутів; 
-  проведення контрольних заходів (рейдів) з метою відстеження роботи па-
сажирського автомобільного транспорту та виконання перевізниками умов 
договору з замовником; 
- аналізу звернень і скарг від населення до всіх інстанції в порівнянні з пе-
ріодом до запровадження даного регуляторного акта; 
- постійний моніторинг надходжень податкових зобов’язань та оновлення 
рухомого складу перевізниками. 
 
 

Розробник проекту рішення виконкому міської ради та аналізу його ре-
гуляторного впливу: відділ транспорту і зв’язку (каб. 227, тел. 74-69-76) 
 
 



        Додаток до 
проекту рішення виконкому  
міської ради     
       
    

МІСЬКА МАРШРУТНА МЕРЕЖА 

ПАСАЖИРСЬКОГО АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ 
 

№ п/п 
 

Номер 
марш-
руту 

Назва маршруту 
 

К-ть 
графі-
ків 

 

Тип ру-
хомого 
складу 

 
1 2 3 4 5 
1 2 мкр. Інгулець - заводоуправління ВАТ «Інгулецький ГЗК» (кільцевий) 4 автобус 

2 3 Дніпропетровське шосе  -  8-а  міська лікарня (ч/з мкр. Зарічний) 15 автобус 

4 4 «АС Інгулець – ст. Кривий Ріг» 10 автобус 

5 5 пл. Толстого - с. Романівка 8 автобус 

6 8 завод «Констар» – пл. Домнобудівників  
(ч/з пл. Визволення,  Трампарк, 3-я дільниця, вул. ХХІІ Партз’їзду) 

10 автобус 

7 9 ж/м Рибасове – ВАТ «Південний ГЗК»  
(ч/з Ставки, Більшовик) 

15 автобус 

8 10 автостанція Інгулець - ВАТ «Інгулецький ГЗК» 5 автобус 

9 11 ж/м Рибасове – ВАТ «Південний ГЗК»  
(ч/з Ставки, кт-р. “Юність”)

15 автобус 

10 12 Піонер – ст. Кривий Ріг-Головний  
(ч/з мкр. Ювілейний, б-р Вечірній, Автовокзал, маг. «1001 дрібниця») 

12 автобус 
 



 2

1 2 3 4 5 
11 14 АС-2 – сел. Авангард 2 автобус 
12 15 мкр. Східний-3 – ст. Кривий Ріг (ч/з Автовокзал) 10 автобус 

13 16 вул. Правди – ст. ШТ «Дзержинська» (ч/з пл. Визволення, сел. Мудрьона) 2 автобус 

14 20 ст. Кривий Ріг-Головний - Залізнична лікарня (кільцевий) 1 автобус 

15 27 Дніпропетровське шосе -  Новокриворізький ГЗК 10 автобус 

16 28 Автостанція Інгулець - сел. Зелене 3 автобус 

17 32 ст. Роковата - ВАТ «Переробник» 11 автобус 

18 33 автостанція Інгулець - вул. Надії 2 автобус 

19 34 вул. Тухачевського - мкр. Гірницький - мкр. Ювілейний (кільцевий) 8 автобус 

20 35 Дніпропетровське шосе – ВАТ «Південний ГЗК» 10 автобус 

21 36 
 

мкр. 5-й Зарічний-вул. Кремлівська- ж/м Рибасове - ст. ШТ «Зарічна» (кільцевий) 5 
 

автобус 
 

22 36-А мкр. 5-й Зарічний-вул. Кремлівська- ж/м Рибасове - ст. ШТ «Зарічна» (кільцевий) 5 автобус 

23 37 Соцмісто – КДЗ (ч/з 4-мкр. Карачуни) 3 автобус 

24 39 ж/м Всебратське-2 - Новокриворізький ГЗК 
 (ч/з Гданцівку, вул. Широківську) 

5 автобус 
 

25 39-А ж/м Всебратське-2 - Новокриворізький ГЗК 
 (ч/з мкр. Карачуни, вул. Мопрівську, вул. Леніна) 

5 автобус 

26 47 Центральний ринок Центрально-Міського району - вул. Дюма (ч/з пр. К. Маркса) 4 автобус 
 

27 50 пл. Толстого - сел. Горького 9 автобус 
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28 54 РЗФ-1 – вул. Доватора 15 автобус 

29 57 автостанція Інгулець - 17-а лікарня (кільцевий) 2 автобус 

30 58 Автостанція Інгулець – Автостанція Інгулець (кільцевий) 1 автобус 

31 58-А Автостанція Інгулець – вул. Жовтонога  1 автобус 

32 59 ст. Роковата - сел. Веселі Терни ч/з сел. Новоіванівка (кільцевий) 6 автобус 

33 65 ст. Кривий Ріг - сел. Незалежне (ч/з Автовокзал, ст. Кривий Ріг-Головний,           
вул. Вернадського) 

10 автобус 

34 71 ст. Кривий Ріг-Головний - Залізнична лікарня (кільцевий) 1 автобус 

35 72 ШКЗ – Центральний ринок 2 автобус 

36 79 сел. Божедарівка - вул. Кремлівська (ч/з ШПФ, КЦРЗ) 12 автобус 

37 80 пл. Артема - сел. Бурі Вуглі 15 автобус 

38 83 ринок «Північний» - Рудозбагачувальна фабрика №1 (кільцевий) 12 автобус 

39 84 ринок «Північний» - Рудозбагачувальна фабрика №1 (кільцевий) 12 автобус 

40 97 сел. Божедарівка - КЦРЗ (кільцевий, ч/з вул. Кремлівську) 12 автобус 

41 153 вул. Тухачевського – Міжнародний аеропорт Кривий Ріг (ч/з ст. Кривий Ріг) 8 автобус 
42 200 пл. Толстого - пл. Визволення 12 автобус 
43 201 пл. Визволення - мкр. Східний-3 25 автобус 

44 202 мкр. Східний-3 - Соцмісто 27 автобус 

45 203 Дніпропетровське шосе - пл. Визволення 26 автобус 
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46 204 мкр. Гірницький - ст. Кривий Ріг-Головний 15 автобус 

47 205 мкр. Карачуни ( СШ № 23 ) - ст. Кривий Ріг-Головний 44 автобус 

48 206 Соцмісто - сел. Калініне 10 автобус 

49 207 сел. Бажанове – вул. Руднічна 25 автобус 

50 208 ж/м  Рибасове - Соцмісто 35 автобус 

51 209 вул. Тухачевського - ст. Кривий Ріг-Головний 16 автобус 

52 210 мкр. Східний-3 - Новокриворізький ГЗК 15 автобус 

53 211 пл. Визволення - ВАТ «Переробник» 12 автобус 

54 214 пл. Визволення – мкр. Індустріальний (ч/з пл. Артема) 25 автобус 

55 215 мкр. Східний-3 - ВАТ «Південний ГЗК» (ч/з пл. Артема) 10 автобус 

56 216 мкр. Східний-3 - БК «Будівельник»  (ч/з пл. Артема) 20 автобус 

57 217 Бульвар Вечірній – ж/м Гданцівка, зупинка Цегельний Завод (ч/з пл. Артема,         
вул. Українську ) 

15 автобус 

58 218 вул. Кремлівська -сел. Червоний Гірник (ч/з ВАТ «Центральний ГЗК») 10 автобус 

59 219 Дніпропетровське шосе - ст. Кривий Ріг 25 автобус 

60 220 Автовокзал - ВАТ «Південний ГЗК» 25 автобус 

61 223 мкр. Східний-3 - Спорткомплекс 25 автобус 

62 228 пл. Визволення – Рудозбагачувальна фабрика №1 15 автобус 

63 229 пл. Толстого - ст. Кривий Ріг-Головний 20 автобус 
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64 230 вул. Тухачевського - пл. Толстого 25 автобус 

65 231 Спорткомплекс - ринок «Північний» 30 автобус 

66 236 Спорткомплекс - ст. Кривий Ріг 12 автобус 

67 238  мкр. 7-й Зарічний - вул. Косигіна 20 автобус 

68 240 пл. Визволення — ж/м Рибасове 22 автобус 

69 242 пл. Толстого - мкр. 5-й Зарічний (ст. ШТ «Зарічна») 20 автобус 

70 243 Автовокзал - вул. Тухачевського 15 автобус 

71 244 пл. Визволення - сел. Степове 5 автобус 

72 245 пл. Визволення – сел. Рудничне 2 автобус 

73 246 Центральний ринок -сел. Карнаватка 6 автобус 

74 247 Центральний ринок - завод «Констар» 4 автобус 

75 248 Піонер - ВАТ «Південний ГЗК» 16 автобус 

76 250 мкр. 5 -й Зарічний - Коксохімзавод (ч/з кт-р. “Юність”) 24 автобус 

77 251 ВАТ «Північний ГЗК» (РЗФ-2) -   мкр. 5-й Зарічний 10 автобус 

78 254 Спорткомплекс- сел. Мирівське 10 автобус 

79 255 мкр. Індустріальний - ст. Кривий Ріг 20 автобус 

80 261 вул. Тухачевського - Новокриворізький ГЗК 15 автобус 

81 262 вул. Тухачевського - пл. Визволення ( кільцевий, ч/з сел. Радгоспне, пл. Горького) 10 автобус 
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82 264 Соцмісто - дачі Криворізького центрального рудоремонтного заводу 10 автобус 

83 265 Соцмісто — сел. Незалежне 17 автобус 

84 266 пл. Визволення - ВАТ «Південний ГЗК» 10 автобус 

85 269 ст. Кривий Ріг-Головний — ст. Батуринська 10 автобус 

86 274 ст. Кривий Ріг - сел. Ілліча 6 автобус 

87 275 пл. Визволення - вул. Горького 3 автобус 

88 278 ст. Кривий Ріг-Головний - ВАТ «Південний ГЗК» 16 автобус 

89 279 ж/м Всебратське-2 - Соцмісто (ч/з Змичку) 10 автобус 

90 281 вул. Тухачевського - Трампарк 30 автобус 

91 282 пл. Визволення - вул. Тухачевського 10 автобус 

92 286 пл. Визволення - ст. Кривий Ріг-Головний 37 автобус 

93 287 Соцмісто  - 4 - мкр. Карачуни  30 автобус 

94 290 ВАТ «Північний ГЗК» - ст. Кривий Ріг-Головний 10 автобус 

95 291 Рудозбагачувальна фабрика №1 – ш. «Ювілейна» 25 автобус 

96 293 мкр. Східний- 1 - вул. Українська 30 автобус 

97 295 4-й мкр. Карачуни – пл. Праці  (ч/з вул. Пісочну, Автовокзал) 25 автобус 

98 296 мкр. Східний-3 – вул. Сурикова 14 автобус 

99 298 пл. Визволення - мкр. 5-й Зарічний (ч/з Більшовик) 25 автобус 
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100 300 ж/м Всебратське-2 - Соцмісто 12 автобус 

101 300-А ж/м Всебратське-2 - Соцмісто 12 автобус 

102 302 Автостанція Інгулець - пл. Визволення 5 автобус 

103 303 16-а міська лікарня - пл. Праці 15 автобус 

104 306 мкр. Східний-3 - ст. Кривий Ріг-Головний 14 автобус 

105 307 мкр. Ювілейний - ст. Кривий Ріг - Головний 35 автобус 

106 310  ж/м Всебратське-2 – пл. Визволення 30 автобус 

107 312 мкр. Сонячний - мкр. Карачуни ( маг. «Каштан» ) 35 автобус 

108 314 мкр. Гірницький - завод «Констар» (ч/з Техбазу ) 35 автобус 

109 315 мкр. Сонячний - Новокриворізький ГЗК 20 автобус 

110 323 Автовокзал - вул. Сурикова 20 автобус 

111 330 Ринок «Ювілейний» - пл. Толстого 10 автобус 

112 361 Автостанція Інгулець - пр. Південний 10 автобус 

113 364 мкр. Гірницький - БК «Будівельник» 26 автобус 

114 372 Спорткомплекс  -  Новокриворізький ГЗК 12 автобус 

115 376 мкр. 5-й Зарічний - ст. Кривий Ріг 10 автобус 

116 381 Автостанція Інгулець - ст. Кривий Ріг-Головний 3 автобус 

117 397 пл. Визволення - мкр. 5-й Зарічний 25 автобус 
         


	p_1301_2
	p_1301d

