
ЗВІТ
про повторне відстеження результативності регуляторного акту «Рішення 
виконавчого комітету міської ради від 07.11.2019 р. № 2758 «Про затвердження Умов 
проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального 
користування у звичайному режимі руху на території Вінницької міської об’єднаної 
територіальної громади»

1. Вид та назва регуляторного акту:
Рішенням виконавчого комітету міської ради від 07.11.2019 р. № 2758 «Про 

затвердження Умов проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних 
маршрутах загального користування у звичайному режимі руху на території 
Вінницької міської об’єднаної територіальної громади» затверджено Умови 
проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального 
користування у звичайному режимі руху на території Вінницької міської об’єднаної 
територіальної громади, якими визначено процедуру підготовки та проведення 
конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування 
у звичайному режимі руху.

2. Виконавець заходів з відстеження:
Департамент енергетики, транспорту та зв’язку Вінницької міської ради.

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

-  Реалізація основних напрямків розвитку галузі місцевого пасажирського 
автомобільного транспорту;

-  створення безпечних умов для перевезення пасажирів автомобільним 
транспортом;

-  покращення якості пасажирських перевезень;
-  оптимізація схем руху громадського транспорту;
-  створення конкурентного середовища;
-  забезпечення оновлення рухомого складу;
-  підвищення рівня безпеки перевезень пасажирів автомобільним транспортом 

загального користування;
-  забезпечення виконання соціально-значущих послуг з перевезень пільгових 

категорій пасажирів;
-  покращення якості транспортного обслуговування осіб з обмеженими фізичними 

можливостями;
-  запровадження єдиної транспортної системи пасажирських перевезень на 

території Вінницької міської об’єднаної територіальної громади.

4. Тип відстеження.
Повторне відстеження.

б. Строк виконання заходів з відстеження.
Листопад 2019 -  жовтень 2020 року.

6. Методи одержання результатів відстеження.
Повторне відстеження проведено із застосуванням статистичного методу.



7. Дані на основі яких відстежувалась результативність 
регуляторного акту.

Для проведення повторного відстеження використовувалась інформація, 
отримана за результатами збору та аналізу даних суб’єктів господарювання, 
які надають послуги з перевезень пасажирів автомобільним транспортом 
загального користування.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності 
регуляторного а к т у : _________________________________________

№
п/п

Показник

Оди
ниці
вимі

РУ

За оперативними даними

1.
Кошти, витрачені на 
реалізацію регуляторного 
акту з бюджетів всіх рівнів

Грн.
Не потребувало виділення додаткових коштів з 
державного або бюджету Вінницької міської ОТГ.

2.
Кількість суб’єктів 
господарювання, на яких 
поширюється дія акту

Од.

Протягом повторного відстеження відповідно до  
укладених договорів на перевезення автобусні 
маршрути загального користування у звичайному 
режимі руху обслуговувало комунальне 
підприємство «Вінницька транспортна компанія» 
(КП «ВТК»).

3.

Кількість проведених 
конкурсів та укладених за 
їх  результатами договорів 
на перевезення пасажирів

Од.

Відповідно до Умов проведення конкурсу на 
перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 
загального користування у звичайному режимі 
руху на території Вінницької міської ОТГ за 
звітний період проведено 1 конкурс на 
перевезення та укладено договори на перевезення 
на 18 маршрутах загального користування в 
звичайному режимі руху.

4.
Кількість фізичних осіб, на 
яких поширюється дія акту

Од.

Потенційно всі мешканці Вінницької міської 
о б ’єднаної територіальної громади, відвідувачі та 
гості міста, які користуються міськими 
автобусними маршрутами загального 
користування у звичайному режимі руху.

5.

Розмір коштів, витрачених 
суб’єктами
господарювання, на яких 
поширюється дія акту

5.1 Витрати на участь у 
конкурсі Грн.

Плата за участь в конкурсі становила 5100 грн. 00 
коп. за один о б ’єкт конкурсу. 

Комунальним підприємством «Вінницька 
транспортна компанія» за участь у конкурсі було 

сплачено кошти в сумі 5 100,00 грн.

5.2
Витрати на укладання 

договорів із Організатором 
перевезень

Грн. Додаткових коштів не потребувало

6.

Рівень інформованості 
фізичних та. юридичних 
осіб -  претендентів на 
участь у конкурсі на 
перевезення пасажирів на 
автобусних маршрутах 
загального користування

-

Інформація про проведення конкурсу з 
перевезень пасажирів на автобусних маршрутах 
загального користування в звичайному режимі 
руху в м. Вінниці розміщувались у «Вінницькій 
газеті» та на сайті Вінницької міської ради 
w w w .vm r.eov .ua .

http://www.vmr.eov.ua


9. Визначення ступеня результативності регуляторного акту та 
досягнення визначених цілей

На підставі отриманих результатів під час проведення повторного відстеження 
результативності зазначений регуляторний акт мав в цілому позитивні наслідки. Це 
дало змогу врегулювати роботу міського пасажирського транспорту, впорядкувати 
організацію належного перевезення пасажирів міським пасажирським автомобільним 
транспортом загального користування у звичайному режимі руху, підвищити рівень 
безпеки та поліпшити якість транспортних послуг, запровадити єдину транспортну 
систему пасажирських перевезень на території Вінницької міської об’єднаної 
територіальної громади.

Директор департаменту 
енергетики, транспорту та зв’язку 
Вінницької міської ради Михайло Варламов

В. Меснікович 
59 51 37


