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Звіт 

про повторне відстеження результативності регуляторного акту рішення 

виконавчого комітету Черкаської міської ради від 13.11.2018 №1023         

«Про встановлення тарифу на проїзд в тролейбусах КП 

«Черкасиелектротранс»». 

 

 

1. Вид та назва регуляторного акта, відстеження результативності 

якого здійснюється 

 Рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 13.11.2018 

№1023 «Про встановлення тарифу на проїзд в тролейбусах КП 

«Черкасиелектротранс»».  

2. Назва виконавця заходів з повторного відстеження 

результативності регуляторного акта 

 Департамент економіки та розвитку 

 3. Цілі прийняття акта 

 Даним нормативно-правовим  актом передбачається 

встановлення  тарифу на  перевезення пасажирів у міському 

електричному  транспорті  за одну поїздку пасажира в межах м. Черкаси, 

який відповідає економічно обґрунтованим витратам, що, в свою чергу, 

сприятиме забезпеченню безперебійній роботі електротранспорту та надання 

надійних та безпечних послуг з пасажироперевезень на міських маршрутах, 

досягненню сталих економічних умов роботи галузі на підставі балансу між 

платоспроможним попитом на послуги та обсягами витрат на їх надання. 

4. Строк виконання заходів із повторного відстеження 

результативності регуляторного акта 

З 01.12.2019 по 01.12.2020 

5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне) 

Повторне. 

mailto:depec@ukr.net


6. Заходи, за допомогою яких здійснюється відстеження 

результативності регуляторного акта 

Звіти комунального підприємства «Черкасиелектротранс». 

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась 

результативність, а також способи одержання даних 
 

Для відстеження результативності дії регуляторного акту обрано такі 

показники: 

- кількість перевезених пасажирів, на яких поширюється дія даного 

регуляторного акту; 

- чистий дохід підприємства від надання послуг; 

- розмір надходжень до бюджету міста. 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акту 

 

Назва показника 
За 9 місяців 

2018 року 

 За 9 місяців 

2019 року 

кількість перевезених пасажирів, на яких 

поширюється дія даного регуляторного акту, 

тис.осіб 

18799,1 16431,6 

чистий дохід від надання послуг, тис.грн. 13001,0 18474,0 

розмір надходжень до бюджету міста, тис.грн. 5228,2 6908,7 
 

 9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня 

досягнення визначених цілей 

 

 Впровадження регуляторного акту сприяло забезпеченню стабільної 

роботи підприємства, надання якісних послуг населенню, збільшення обсягу 

надходжень до бюджету та державних цільових фондів на 1680,5 тис.грн або 

на 32% та чистого доходу на 5473,0 тис.грн. або 42%. У той же час, 

збільшення тарифу спричинило зменшення пасажирообігу підприємства на 

2367,5 тис.осіб або 14,4%. 

 

Директор департаменту  

економіки та розвитку                                                                         І.І.Удод 

 

 

 

    


