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Звіт  

про базове відстеження результативності регуляторного акта - 

проекту рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради 

 

«Про організацію конкурсу для впровадження єдиної міської системи  

диспетчеризації та супутникового моніторингу пасажирського 

 транспорту загального користування у м. Черкаси» 

   

1. Вид та назва регуляторного акта: проект рішення виконавчого комітету 

Черкаської міської ради «Про організацію конкурсу для впровадження єдиної 

міської системи диспетчеризації та супутникового моніторингу пасажирського 

транспорту загального користування у м. Черкаси». 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності: управління 

транспорту департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської 

ради. 

3. Цілі прийняття акта: 

- надання об'єктивних даних для здійснення контролю за виконанням зо-

бов'язань Перевізниками згідно з договором про надання послуг із пасажирсь-

ких перевезень на міських маршрутах загального користування; 

- забезпечення безперервного on-line контролю за дотриманням схем та 

розкладів руху ТЗ з використанням даних GPS-моніторингу; 

- одержання статистичних даних для контролю, ефективного планування 

та звітності; 

- контролю та відстеження нецільового використання ТЗ, фактів простою 

та недотримання швидкісного режиму ТЗ; 

- створення єдиної бази даних з контрольованим доступом; 

- підвищення ефективності управління, безпеки перевезення пасажирів та 

експлуатації ТЗ; 

- покращення якості послуг, що надаються населенню міста пасажирсь-

ким транспортом; 

- забезпечення можливості розширення системи для впровадження інших 

електронних засобів (табло прогнозування часу прибуття транспорту на зупин-

ках, надання пасажирам додаткової аудіо- та відеоінформації у салоні ТЗ, підк-

лючення Web-додатків для відстеження руху громадського транспорту, 

забезпечення двостороннього голосового зв'язку диспетчера з водієм, підклю-

чення датчиків контролю пального, підключення до автоматизованої системи 

оплати проїзду (електронного квитка); 
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4. Строк виконання заходів з відстеження: з 04.10.2019 року по 04.11.2019 

року. 

5. Тип відстеження: базове відстеження. 

6. Метод одержання результатів відстеження: статистичний. 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність 

регуляторного акта, а також способи одержання даних. 

Даним проектом рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради 

пропонується затвердити Порядок проведення конкурсу для впровадження єди-

ної міської системи диспетчеризації та супутникового моніторингу пасажирсь-

кого транспорту загального користування у м. Черкаси, за допомогою якого 

можливо визначити суб’єкта господарювання виконавця послуг з впрова-

дження єдиної міської системи диспетчеризації та супутникового моніторингу 

пасажирського транспорту загального користування. 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта: 

Відстеження результативності проекту рішення виконавчого комітету 

Черкаської міської ради «Про організацію конкурсу для впровадження єдиної 

міської системи диспетчеризації та супутникового моніторингу пасажирського 

транспорту загального користування у м. Черкаси» здійснюватиметься за та-

кими показниками: 

- кількість суб’єктів господарювання, на які поширюється дія даного ре-

гуляторного акта; 

- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання 

та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта; 

- кількість скарг/звернень громадян на якість надання відповідних послуг; 

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб-

підприємців з основних положень акта. 

Проект рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради «Про ор-

ганізацію конкурсу для впровадження єдиної міської системи диспетчеризації 

та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користу-

вання у м. Черкаси» та аналіз регуляторного впливу цього акту були оприлюд-

нені з метою обговорення, отримання пропозицій та зауважень від  фізичних та 

юридичних осіб, їх об'єднань на офіційному веб-порталі Черкаської міської 

ради за електронною адресою http://www.rada.cherkassy.ua у розділі «Регулято-

рна політика» (пункт «Оприлюднення проектів регуляторних актів»). 

До розробника даного проекту рішення у термін, передбачений для обго-

ворення,  надійшла одна пропозиція, яка була неврахована у зв’язку з неактуа-

льністю. 
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