
Звіт
про відстеження результативності регуляторного акта «Про погодження тарифів  

транспортних послуг на міських автобусних маршрутах загального 
користування в м. Стрию, які обслуговуються в режимі маршрутного таксі»

1. Вид та назва регуляторного акта, дата його прийняття та номер

Рішення виконавчого комітету Стрийської міської ради від 29 серпня 2019р. № 200 
«Про погодження тарифів транспортних послуг на міських автобусних маршрутах 
загального користування в м. Стрию, які обслуговуються в режимі маршрутного 
таксі».

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Виконком Стрийської міської ради проводить відстеження результативності даного 
регуляторного акта та аналіз фінансово – господарської діяльності 
автотранспортного підприємства, яке обслуговує міські автобусні маршрути 
загального користування в режимі маршрутного таксі, за 12 місяців.

3. Цілі прийняття акта

Основною метою прийняття даного регуляторного акта було погодження 
економічно обґрунтованих тарифів транспортних послуг на міських автобусних 
маршрутах загального користування в м. Стрию, які обслуговуються в режимі 
маршрутного таксі, для надання змоги підприємству забезпечувати виконання 
необхідних обсягів перевезень пасажирів, у тому числі соціально значимих, при 
належній якості та забезпечувати стабільну фінансово – господарську діяльність і 
подальший розвиток.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Виконання заходів з відстеження результативності здійснюється відповідно до 
вимог ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності», а також відповідно до аналізу регуляторного впливу 
проекту рішення виконавчого комітету Стрийської міської ради від 29 серпня 
2019р. № 200 «Про погодження тарифів транспортних послуг на міських 
автобусних маршрутах загального користування в м. Стрию, які обслуговуються в 
режимі маршрутного таксі».

5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

На даний час виконавчий комітет Стрийської міської ради проводить повторне 
відстеження даного регуляторного акта.

6. Методи одержання результатів обстеження



Результати відстеження отримані методом аналізу фінансово – господарського 
стану автотранспортного підприємства, надходжень до місцевого бюджету та 
наявності звернень, скарг громадян на якість надання послуг.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а 
також способи одержання даних

 При проведенні базового відстеження даного регуляторного акта бралися до уваги 
результати фінансово - господарської діяльності автотранспортного підприємства 
та інформація фінансового управління Стрийської міської ради.

Основними  показниками даного регуляторного акта є:

- статистичні дані щодо середньої вартості пального, мастильних матеріалів, 
запчастин, шин;

- виконання перевізником договірних відносин щодо надання послуг з 
перевезення пасажирів;

- наявність скарг від пасажирів.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

За останній період суттєво зросли ціни на паливо, запасні частини, зросла 

мінімальна заробітна плата. Як наслідок підприємство опинилося на межі ризику 

порушення договірних відносин, законодавчих норм з безпеки перевезення 

пасажирів, охорони праці персоналу, виконання бюджетних зобов’язань, 

своєчасної виплати заробітної плати.

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

Проведений аналіз результативності даного регуляторного акта свідчить про те, що 

попри вчасну сплату платежів до бюджету, відсутність заборгованості із заробітної 

плати перед працівниками, для забезпечення рентабельної роботи 

автотранспортного підприємства, яке обслуговує міські автобусні маршрути 

загального користування в режимі маршрутного таксі  в м.Стрию необхідно 

привести тарифи до економічно обґрунтованого рівня.

      Заступник міського голови                                                        Ігор СТЕЦИК


