
ЗВІТ
про результати повторного відстеження результативності проекту 

регуляторного акту «Про затвердження Умов проведення 
конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення 

функцій робочого органу при проведенні конкурсу по перевезенню
пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального 

користування, що не виходять за межі території Охтирського району»

1. Вид та назва регуляторного акту.
Розпорядження голови Охтирської районної державної адміністрації 

від 04.06.2014 № 181-ОД «Про затвердження Умов конкурсу з визначення 
підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при 
проведенні конкурсу по перевезенню пасажирів на приміських автобусних 
маршрутах загального користування, що не виходять за межі території 
Охтирського району».

2. Виконавець заходів з відстеження.
Відділ економічного розвитку і торгівлі управління агропромислового, 

економічного розвитку, архітектури та житлово-комунального господарства 
Охтирської районної державної адміністрації.

3. Цілі прийняття акту.
Метою запропонованого регуляторного акту є встановлення єдиних, 

чітких та прозорих умов проведення конкурсів з перевезення пасажирів на 
приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять 
за межі території Охтирського району, забезпечення необхідного рівня якості 
пасажирських перевезень відповідно до чинного законодавства України.

Надання послуг з якісного забезпечення підготовки матеріалів до 
проведення засідань конкурсного комітету по перевезенню пасажирів на 
приміських автобусних маршрутах загального користування в межах 
Охтирського району (підготовка матеріалів щодо умов конкурсу, прийняття 
документів на конкурс, перевірка достовірності одержаної від перевізника -  
претендента інформації, аналіз та оцінка відповідності конкурсних 
пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовка паспортів 
автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин 
між організатором та автомобільним перевізником -  переможцем конкурсу).

4. Тип відстеження -  повторне.
5. Строк виконання заходів з відстеження -  28 лютого 2018 року до 

ЗО березня 2018 року.
6. Метод одержання результатів відстеження.
Для відстеження результативності регуляторного акту 

використовуються соціологічні дані.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність.
За результатами опитування суб’єктів господарювання, врахування 

громадської думки та аналізу діючих законодавчих актів з питань проведення



користування (Закон України «Про автомобільний транспорт», постанова 
кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 «Про затвердження 
Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному 
маршруті загального користування») прийшли до висновків, що у разі 
відсутності робочого органу значно ускладняються прийняття об’єктивних 
рішень конкурсним комітетом при визначенні перевізників-переможців.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акту: 
покращення якості пасажирських перевезень;
безпечні умови для перевезення пасажирів автомобільним 

транспортом;
створення конкурентного середовища; 
підвищення рівня безпеки перевезень пасажирів; 
забезпечення виконання соціально значущих перевезень.
Для відстеження результативності цього регуляторного акту визначено 

наступні показники результативності:
обсяг пасажирів, перевезених автомобільним транспортом (тис. осіб); 
кількість перевізників, які здійснюють перевезення пасажирів; 
кількість зривів під час виконання рейсів на приміських автобусних 

маршрутах;
кількість звернень громадян щодо надання послуг пасажирського 

автомобільного транспорту;
розмір надходжень до місцевого бюджету від господарської діяльності 

суб’єктів господарювання, пов’язаної з перевезенням пасажирів (тис. грн.); 
кількість автобусів, залучених до перевезення пасажирів на маршрутах; 
кількість перевезених пасажирів пільгової категорії громадян; 
кількість порушень при здійсненні перевезень пасажирів на автобусних 

маршрутах загального користування, що не виходять за межі території 
району.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня 
досягнення визначених цілей.

Розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації від 
07.08.2017 № 434-ОД «Про делегування повноважень організатора
пасажирських перевезень» повноваження організатора пасажирських 
перевезень на приміських і міжміських автобусних маршрутах загального 
користування, що не виходять за межі території області (крім приміських 
автобусних маршрутів загального користування, що не виходять за межі 
району) делеговано управлінню інфраструктури Сумської обласної 
державної адміністрації. Попереднє розпорядження голови Сумської 
обласної державної адміністрації від 18.07.2013 № 320-ОД «Про делегування 
повноважень організатора пасажирських перевезень» втратило чинність.

Робочою групою з питань передачі маршрутної мережі приміських 
автобусних маршрутів загального користування сполучення між населеними 
пунктами Охтирського району та містом Охтирка здійснені організаційні 
заходи для проведення інвентаризації маршрутної мережі приміських



автобусних маршрутів загального користування сполученням між 
населеними пунктами Охтирського району та містом Охтирка.

За результатами якої 20.03.2015 надано до відділу інфраструктури 
Сумської обласної державної адміністрації Реєстр приміських автобусних 
маршрутів загального користування по Охтирському району станом на 
03.03.2015, договори про організацію перевезення пасажирів, укладені 
Сумською обласною державною адміністрацією, паспорти цих маршрутів, 
копії власних договорів про організацію перевезення пасажирів та паспортів 
цих маршрутів (за актом приймання-передачі).

В зв’язку з викладеним вище пропонуємо розпорядження голови 
Охтирської районної державної адміністрації від 04.06.2014 № 181-ОД «Про 
затвердження Умов конкурсу з визначення підприємства (організації) для 
здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу по 
перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального 
користування, що не виходять за межі території Охтирського району» 
скасувати.
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