
Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту 
«Про проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для 
здійснення функцій робочого органу по проведенню конкурсу з 
перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального 
користування міста Красноармійська» від 16.09.2009 № 425 

 
Вид та назва регуляторного акту, періодичне відстеження 

результативності якого здійснюється: 
 Рішення виконавчого комітету Красноармійської міської ради від 
16.09.2009 № 425 «Про проведення конкурсу з визначення підприємства 
(організації) для здійснення функцій робочого органу по проведенню 
конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального 
користування міста Красноармійська». 
 

Назва виконавця заходів з періодичного відстеження результативності: 
 Виконавчий комітет Красноармійської міської ради. 
 

Цілі прийняття акту: 
Ціллю даного рішення виконавчого комітету міської ради є визначення 

організації – робочого органу, на який покладаються функції з підготовки 
матеріалів для проведення конкурсу, прийняття документів на конкурс та 
оплати за участь у конкурсі, перевірки достовірності одержаної від 
перевізника-претендента інформації, їх аналізу та оцінки відповідності 
конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, 
підготовки паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого 
встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником - 
переможцем конкурсу.  

Запропонований регуляторний акт повинен забезпечити досягнення 
максимально можливих позитивних результатів: збалансованості інтересів 
між організатором та організацією, яка буде залучена на договірних умовах 
для  організації забезпечення роботи конкурсного комітету та підготовки 
конкурсів.  
 

Строк виконання заходів з відстеження: 
 Періодичне відстеження результативності регуляторного акту 
проводилось з 08 січня 2014 року по 08  лютого 2014 року. 
 

Методи одержання результатів відстеження: 
 Використання статистичних даних, соціологічне опитування. 
 

Кількісні та якісні значення показників результативності акту: 
 Витрати держави на впровадження в дію регуляторного акта не 
передбачені. Витрати на підготовку та проведення конкурсу компенсуються 
організацією або організатором. 



Від регуляторного акту залежить обмеження конкуренції, прозорість 
визначення організації-робочого органу з підготовки документів на конкурс.  
 
 Оцінка можливих результатів регуляторного акту та ступеня 
досягнення визначених цілей: 
 Проведення періодичного відстеження результативності регуляторного 
акту показало, що досягнуті певні позитивні результати, а саме 
вдосконалюється на держаному рівні законодавча база відносно рішення 
виконавчого комітету міської ради «Про Порядок проведення конкурсу на 
визначення організації по забезпеченню та підготовки конкурсів на 
перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах 
загального користування в місті Красноармійську», створені умови для 
подальшого встановлення відносин між  організатором  та автомобільним 
перевізником. 
 Таким чином, виконання рішення виконавчого комітету 
Красноармійської міської ради від 16.09.2009 № 425 «Про проведення 
конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій 
робочого органу по проведенню конкурсу з перевезення пасажирів на 
автобусних маршрутах загального користування міста Красноармійська» 
привело:  

для суб'єктів підприємницької діяльності, що надають послуги з 
перевезення пасажирів – якісне,  своєчасне, прозоре подання документів на 
конкурс, одержання бланків, підготовка паспортів автобусних маршрутів, 
прийом оплати за участь у конкурсі; створення умов  для одержання 
перевізником-претендентом детальної інформації про характеристики об'єкту 
конкурсу. 
 для населення – підвищення якості і безпечності транспортних послуг в 
мережі  міських  автобусних маршрутів, за рахунок оновлення автобусного 
парку суб'єктів підприємницької діяльності, а також підвищення  культури 
обслуговування населення. 
 для держави – при створенні конкурсного середовища, залучення  
організації для забезпечення надійного і якісного  функціонування 
пасажирської транспортної системи. Офіційного працевлаштування 
найманих робітників, що приведе до зростання надходження грошових 
коштів до бюджету та в державні цільові фонди. 
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