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Звіт
про базове відстеження результативності регуляторного акта - 

проекту рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради

«Про затвердження Правил користування міським пасажирським 
Автомобільним та електричним транспортом у м. Черкаси»

1. Вид та назва регуляторного акта: проект рішення виконавчого комітету 
Черкаської міської ради «Про затвердження Правил користування міським па
сажирським автомобільним та електричним транспортом у м. Черкаси».

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

3. Цілі прийняття акта:
- врегулювання порядку користування міським пасажирським автомобі

льним та електричним транспортом, забезпечення належного рівня безпеки та 
якості транспортного обслуговування пасажирів у місті Черкаси;

- врегулювання взаємовідносин між учасниками ринку пасажирських пе
ревезень: визначення порядку проїзду і його оплати, прав та обов’язків пасажи
рів, а також взаємовідносин перевізників і пасажирів під час надання 
транспортних послуг у місті Черкаси;

- посилення контролю за дотриманням перевізниками вимог норматив
но-правових документів у сфері пасажирських перевезень;

- забезпечення належного рівня безпеки та якості транспортного обслуго
вування пасажирів у місті Черкаси;

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 25.09.2019 року по 24.10.2019
року.

5. Тип відстеження: базове відстеження.
6. Метод одержання результатів відстеження: статистичний.
7. Дані та припущення, на основі яких від стежу валася результативність 

регуляторного акта, а також способи одержання даних.
Даним проектом рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради 

пропонується затвердити Правила користування міським пасажирським авто
мобільним та електричним транспортом у м. Черкаси, які врегулюють взаємо
відносини між учасниками ринку пасажирських перевезень: визначатимуть 
порядок проїзду і його оплати, права та обов’язки пасажирів, а також взаємо
відносини перевізників і пасажирів під час надання транспортних послуг.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:



Відстеження результативності проекту рішення виконавчого комітету 
Черкаської міської ради «Про затвердження Правил користування міським па
сажирським автомобільним та електричним транспортом у м. Черкаси» здійс
нюватиметься за такими 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 за

твердження Правил користування міським пасажирським автомобільним та 
електричним транспортом у м. Черкаси» та аналіз регуляторного впливу цього 
акту були оприлюднені з метою обговорення, отримання пропозицій та заува
жень від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань на офіційному веб-порталі 
Черкаської міської ради за електронною адресою ЬШз :/Аууу\у . гасіа. сЬегкаазу.иа у 
розділі «Регуляторна політика» (пункт «Оприлюднення проектів регуляторних 
актів»).

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

Директор департаменту О.О. Яценко


