Звіт
про повторне відстеження результативності регуляторного акта «Про
тарифи на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах
загального користування», затвердженого рішенням міської ради від
02.04.2015 року № 550-31/2015
26.04.2018 року

м. Яремче

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого
відстежується.
Рішення Яремчанської міської ради від 02.04.2015 року №550-31/2015
«Про тарифи на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах
загального користування».
2.Назва
виконавця
заходів
з
відстеження
результативності
регуляторного акта.
Відділ економічного розвитку Яремчанського міськвиконкому.
3.Цілі прийняття акта.
Цілями державного регулювання є забезпечення беззбиткової роботи
суб’єктів господарювання - пасажирських перевізників через приведення
тарифів на перевезення пасажирів автобусами, які працюють на міських
автобусних маршрутах загального користування до економічно
обґрунтованого розміру, який враховує інтереси перевізників, органів
виконавчої влади (замовників послуг) та споживачів. Окрім того, забезпечити
доступність послуг для усіх верств населення незалежно від їх грошових
доходів, дотримання правил безпеки перевезень, забезпечення соціального
захисту населення від необґрунтованого підвищення вартості проїзду.
4. Строк виконання заходів з відстеження результативності.
25.02.2018 року – 25.03.2018 року
5. Тип відстеження.
Повторне відстеження.
6. Методи одержання результатів відстеження результативності
регуляторного акта.
Повторне відстеження здійснювалося шляхом вивчення громадської
думки щодо вирішення встановлених цілей, аналізу показників економічної
діяльності підприємців-перевізників.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалися результативність,
а також способи одержання даних.
Відстеження результативності регуляторного акта здійснено на основі:
- даних моніторингу цін на паливно – мастильні матеріали ;

- щомісячної інформації про кількість перевезених пасажирів;
- порівняння кількості скарг споживачів послуг пасажирських перевезень;
- опитування СПД, які надають послуги з перевезення на міських автобусних
маршрутах загального користування.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності
регуляторного акта.
Аналіз даного акту забезпечує:
1) для суб’єктів господарювання:
сприяє недопущенню недобросовісної конкуренції серед
перевізників;
сприяння оновленню автотранспортних засобів за рахунок
отриманого прибутку;
2) для населення:
запобігання необґрунтованому підвищенню вартості квитків на
перевезення пасажирів автобусами;
покращення транспортного сполучення;
3) для органів місцевого самоврядування, місцевої виконавчої влади:
забезпечення соціальної спрямованості державної політики у
сфері надання населенню автотранспортних послуг;
можливість довготермінового планування і прогнозування
діяльності автоперевізників.
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей
Прийняття даного акту забезпечило беззбиткову роботу пасажирського
автомобільного транспорту, сприяє покращенню якості надання послуг по
перевезенню пасажирів на міських автобусних маршрутах загального
користування, забезпечує стабільне надання послуг з перевезення міським
автомобільним транспортом за рахунок доступної плати за ці послуги.
Надходження додаткових коштів дасть можливість перевізникам м. Яремче
здійснювати необхідні експлуатаційні витрати і забезпечити надійну роботу з
перевезення пасажирів та стабілізувати свій фінансовий стан.
Термін дії запропонованого регуляторного акту постійний із
можливістю внесення до нього змін та визнання таким, що втратив чинність
у разі зміни нормативно-правових актів, які регулюють дане питання, або
істотного рівня інфляції в державі.
Періодичне відстеження результативності регуляторного акту буде
проводитися у відповідності до Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методик
проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного
акта у встановлені законом терміни.
Перший заступник міського голови

Тарас Клим’юк

