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ЗВІТ 

про результати періодичного відстеження результативності регуляторного акту – 

рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 21.09.2017р. №686 "Про 

затвердження Правил користування міським пасажирським транспортом (тролейбус, 

автобус) у місті Тернополі" 

  

 

На виконання ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності», згідно із Методикою відстеження результативності регуляторного 

акту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. №308, 

проведено періодичне відстеження результативності регуляторного акту, а саме рішення 

виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 21.09.2017р. №686 "Про затвердження 

Правил користування міським пасажирським транспортом (тролейбус, автобус) у місті 

Тернополі" 

 

1. Вид та назва 

регуляторного акту, 

результативність 

якого відстежується, 

номер та дата його 

прийняття 

рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 

21.09.2017р. №686 "Про затвердження Правил користування 

міським пасажирським транспортом (тролейбус, автобус) у місті 

Тернополі" 

 

2. Назва виконавця 

заходів з відстеження 

Управління транспортних мереж та зв’язку  

3. Цілі прийняття - підвищення якості та ефективності надання послуг з перевезень 

пасажирів міським громадським транспортом загального 

користування; 

 

4. Строк виконання 

заходів з відстеження 
2020-2021рр. 

5. Тип відстеження  Періодичне 

6. Методи одержання 

результатів 

відстеження 

Аналізування даних результативності рішення виконавчого 

комітету Тернопільської міської ради від 21.09.2017р. №686 "Про 

затвердження Правил користування міським пасажирським 

транспортом (тролейбус, автобус) у місті Тернополі" 

 

7. Дані та припущення, 

на основі яких 

відстежувалася 

результативність, а 

також способи 

одержання даних 

Регуляторним актом уточнюються порядок проїзду пасажирів та 

його оплату,  порядок обігу електронного квитка, 

взаємовідносини Перевізника та пасажира, їх права та обов’язки 

враховуючи особливості транспортної інфраструктури та 

наявність АСООП. 
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8. Кількісні та якісні 

значення показників 

результативності 

акта 

 Відстеження проблемної ситуації, на врегулювання якої 

спрямовувалась дія регуляторного акта, здійснювалася у 

встановленому законодавством порядку за кількісними та 

якісними показниками з використанням статистичного та 

аналітичного методів одержання результатів обстеження. 

 

9. Оцінка результатів 

реалізації 

регуляторного акта 

та ступеня 

досягнення 

визначених цілей 

Впровадження діючого регуляторного акту дає змогу 

визначити наступні вигоди: 

- забезпечення безпеки пасажирів при користуванні 

транспортними послугами, 

- надання якісних послуг, 

- якісного обслуговування пасажирів, створення для них 

необхідних зручностей, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управління       Олег ВІТРУК 

 


