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З віт

про повторне відстеження результативності регуляторного акта - 
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: рішення виконавчого комітету Черка
ської міської ради від 03.12.2019 № 1419 «Про затвердження Правил користу
вання міським пасажирським 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: 03.12.2019 - 03.12.2020.
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 затвер

джено Правила користування міським пасажирським автомобільним та елект
ричним транспортом у м. Черкаси, які регулюють взаємовідносини між 
учасниками ринку пасажирських перевезень, визначатимуть порядок проїзду і 
його оплати, права та обов’язки пасажирів, а також взаємовідносини перевізни
ків і пасажирів під час надання транспортних послуг.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:



Відстеження результативності рішення виконавчого комітету Черкаської 
міської ради від 03.12.2019 № 1419 «Про затвердження Правил користування 
міським пасажирським автомобільним та електричним транспортом у м. Черка
си» здійснювалося за такими показниками:
№№ Назва показника 03.12.2019- 03.12.2020

1. кількість суб’єктів господарювання, на які 
поширюється дія даного регуляторного акту

9

2. кількість скарг/звернень громадян на якість 
надання відповідних послуг

12

3. рівень поінформованості суб’єктів господарю
вання та фізичних осіб-підприємців з основ
них положень акта

Постійне інформування, 
підтримка інформовано- 
сті на належному рівні

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта - рі
шення виконавчого комітету Черкаської міської ради «Про затвердження Пра
вил користуван-ня міським пасажирсь-ким автомобільним та електричним 
транспортом у м. Черкаси» оприлюднюється з метою обговорення, отримання 
пропозицій та зауважень від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань на офі
ційному веб-порталі Черкаської міської ради за електронною адресою 
Ьйр://сЬтг.аоу.иа/иа/Ше8.рЬр?5=2&5І=231&з2=323 у розділі «Регуляторна полі
тика» (пункт «Відстеження результативності»).

До розробника даного рішення у термін, передбачений для відстежен
ня, пропозиції та зауваження щодо Правил користування міським пасажирсь
ким автомобільним та електричним транспортом у м. Черкаси не надходили.

Директор департаменту


