
w
УКРАЇНА 

ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА 
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
вул. Байди Вишневецького, 36, м. Черкаси, 18000, тел.: (0472) 36-11-35, факс: (0472) 45-21-32

Звіт
про повторне відстеження результативності регуляторного акта - 

рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради 
«Про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду 

в міському пасажирському транспорті м. Черкаси»

1. Вид та назва регуляторного акта: рішення виконавчого комітету Черка
ської міської ради від 06.07.2021 № 663 «Про впровадження автоматизованої 
системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті м. Черка
си».

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності: управління 
транспорту департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської
ради.

3. Цілі прийняття акта:
- покращення якості наданих послуг;
- підвищення культури та зручності обслуговування пасажирів;
- максимальне підвищення прозорості та точності обліку фактично нада

них послуг перевезення пільгових та інших категорій пасажирів,
- отримання повної, достовірної та деталізованої інформації про виконану 

транспортну роботу та обсяги пасажироперевезень на міських маршрутах,
- оптимізація використання рухомого складу та маршрутної мережі міста

на основі аналізу пасажиропотоку;
- реалізація гнучкої тарифної політики;
- здійснення контролю оплати проїзду на міському пасажирському транс

порті;
- підвищення обсягів збору виручки;
- організація безготівкової оплати проїзду на міському пасажирському 

транспорті;
- здійснення автоматизованого обліку поїздок пасажирів,
- підвищення ефективності використання бюджетних коштів, спрямова

них на удосконалення роботи міського пасажирського транспорту.
4. Строк виконання заходів з відстеження: з 26.05.2021 року по 25.05.2022

року.
5. Тип відстеження: повторне відстеження.
6. Метод одержання результатів відстеження: статистичний.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність 

регуляторного акта, а також способи одержання даних.



Даним рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради пропону
ється впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському 
пасажирському транспорті м. Черкаси, що дозволить встановити порядок фун
кціонування та вимоги до автоматизованої системи обліку оплати проїзду в мі
ському пасажирському транспорті незалежно від форм власності, визначити 
особу, уповноважену здійснювати справляння плати за транспортні послуги.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:
За результатами відстеження результативності проекту рішення виконав

чого комітету Черкаської міської ради «Про впровадження автоматизованої си
стеми обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті 
м. Черкаси»: 28.09.2021за № 1044 прийнято рішення виконавчого комітету 
Черкаської міської ради «Про визначення особи, уповноваженої здійснювати 
справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті 
м. Черкаси».

Визначено особу, уповноважену здійснювати справляння плати за транс
портні послуги, - товариство з обмеженою відповідальністю «Смарт-тикет тех- 
нолоджи». Укладено договір про здійснення справляння плати за транспортні 
послуги з товариством з обмеженою відповідальністю «Смарт-тикет техноло- 
джи».

Звіт про повторне відстеження результативності .регуляторного акту - 
рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 06.07.2021 № 663 
«Про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському 
пасажирському транспорті м. Черкаси» оприлюднюється з метою обговорення, 
отримання пропозицій та зауважень від фізичних та юридичних осіб, їх об'єд
нань на офіційному веб-порталі Черкаської міської ради за електронною адре
сою http://chmr.gov.ua/ua/files.php?s=2&sl=231&s2=323 у розділі «Регуляторна 
політика» (пункт «Відстеження результативності»).

До розробника даного проекту рішення у термін, передбачений для обго
ворення, пропозиції та зауваження не і
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