
Звіт про базове відстеження регуляторного акту 

проекту рішення виконавчого комітету Дубенської міської ради 

«Про затвердження Порядку та умов організації і проведення конкурсу з перевезення  

пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у м. Дубно» 

 

Назва виконавця: управління економіки і власності Дубенської міської ради. 

Ціль прийняття акта: затвердження умов організації і проведення конкурсу з 

перевезення  пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у м. Дубно. 

Строк виконання заходів з відстеження: до набрання чинності. 

Метод одержання результатів відстеження: Для відстеження результативності 

регуляторного акту використовувались статистичний, соціологічний методи за підсумками 

роботи суб’єктів підприємницької діяльності, що займаються перевезенням пасажирів на 

міських автобусних маршрутах. 

Аналіз вигод та витрат: 

Вигоди Витрати 

Сфера управління місцевого самоврядування 

 забезпечення доступності послуг для всіх верств 

населення та стабільного функціонування суб’єктів 

господарювання – перевізників; 

 забезпечення якісного обслуговування населення у сфері 

пасажирських перевезень, в т.ч. посилення безпеки 

дорожнього руху; 

 збереження у місті соціально важливої послуги 

пасажирських перевезень; 

 збереження податкових надходжень до бюджету від галузі  

Витрати на оприлюднення 

проекту рішення та 

прийнятого рішення в 

друкованих ЗМІ, повторні 

відстеження 

результативності та 

канцелярські витрати (4,5 

тис.грн.) 

Сфера інтересів суб’єктів господарювання 

 отримання доходу від провадження діяльності з надання 

транспортних послуг на міських пасажирських маршрутах 

загального користування; 

 можливість утримання в належному технічному стані та 

оновлення рухомого складу; 

 отримання можливості оплати праці найманого персоналу 

та сплати податкових платежів згідно із 

загальнодержавними нормами та вимогами 

                          - 

 

Сфера інтересів громадян 



 задоволення потреби мешканців міста у функціонуванні в 

місті галузі пасажирських перевезень; 

 забезпечення дотримання кількості рейсів на маршрутах 

(усунення загрози їх скорочення) та графіків руху; 

 підвищення якості послуг з пасажирських перевезень у 

місті, безпеки руху за рахунок якісного технічного 

обслуговування та оновлення рухомого складу; 

 запровадження автоматизованої системи оплати проїзду у 

громадському транспорті міста; 

 збереження робочих місць для найманих працівників 

(водіїв) транспортних засобів 

                          - 

 

Розробник: 

 

Начальник управління  

економіки і власності       Мирослава ПІДДУБНИК 

 

Міський голова        Василь АНТОНЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


