ЗВІТ
про періодичне відстеження результативності розпорядження голови
Василівської районної державної адміністрації «Про затвердження Умов
конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції
робочого органу для підготовки матеріалів при проведенні засідань
конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на
приміських автобусних маршрутах загального користування, що не
виходять за межі території Василівського району»
від 6 вересня 2013 року № 459
Вид та назва регуляторного акта.
Розпорядження голови Василівської районної державної адміністрації
від 6 вересня 2013 року № 459 «ГІро затвердження Умов конкурсу з
визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу
для підготовки матеріалів при проведенні засідань конкурсного комітету з
визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах
загального користування, що не виходять за межі території Василівського
району», яке зареєстровано в Василівському районному управлінні юстиції у
Запорізькій області 01.10.2013 № 7/363.
Назва виконавця заходів з відстеження.
Управління економічного розвитку і торгівлі, промисловості та розвитку
інфраструктури Василівської районної державної адміністрації.
Цілі прийняття акта.
Регуляторний акт розроблено згідно з Законом України «Про
автомобільний транспорт», Порядком проведення конкурсу з перевезення
пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081.
Основними цілями прийняття цього регуляторного акта є:
забезпечення якісної та ефективної підготовки райдержадміністрації до
проведення конкурсів з перевезення пасажирів на приміських автобусних
маршрутах загального користування, що не виходять за межі Василівського
району;
залучення на прозорих та передбачуваних умовах до виконання функцій
робочого органу (підприємства (організації) для організації забезпечення
роботи конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для
обслуговування
на
приміських
автобусних
маршрутах
загального
користування, які не виходять за межі території василівського району
(внутрішньорайонні маршрути) досвідченого підприємства (організації), яке
мас матеріальні та інтелектуальні ресурси..
Строк виконання заходів з відстеження.
«27» липня 2018 року - «20» вересня 2018 року.
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Тип відстеження.
Періодичне відстеження.
Методи одержання результатів відстеження.
Для відстеження результативності використовувались статистичні дані
та дані суб’єктів господарювання, що здійснюю ть діяльність у сфері
організації перевезень пасажирів автомобільним транспортом. Опубліковано
оголошення у місцевій газеті «Нова Таврія» від 31 січня 2018 року № 8 (11206)
«Про проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що
здійснює функції робочого органу для підготовки матеріалів при проведенні
засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на
приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять
за межі території Василівського району Запорізької області», але жодної
заявки не отримано.
Дані
та
припущення,
на
основі
яких
відсгежувалася
результативність,
а також способи одержання даних.
Розпорядження розміщено на офіційному сайті Василівської районної
державної адміністрації. Відстеження результативності регуляторного акта
здійснювалось шляхом аналізу статистичної інформації про:
кількість с у б ’єктів господарювання, які мають досвід з організації
пасажирських перевезень;
кількість
проведених
конкурсів
з
перевезення
пасажирів
на
внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування;
розмір коштів і час, що витрачаються суб'єктами господарювання та/або
фізичними особами у зв'язку з виконанням вимог акта;
рівень поінформованості юридичних та фізичних осіб з основних
положень акта;
кількість отриманих скарг на роботу робочого органу;
кількість укладених договорів з автоперевізниками, підготовлених
паспортів автобусних маршрутів;
кількість підготовлених робочим органом паспортів автобусних
маршрутів.

Кількісні та якісні значення показників акта.
Відповідно до розпорядження голови Василівської районної державної
адміністрації від 6 вересня 2013 року № 459 «Про затвердження Умов
конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції
робочого органу для підготовки матеріалів при проведенні засідань
конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських
автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі
території Василівського району» оголошення про проведення конкурсу з
визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу
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опубліковано на офіційному сайті Василівської районної державної
адміністрації та у місцевій газеті «Нова Таврія».
Протоколом засідання комітету з визначення робочого органу на
конкурсних засадах підприємства (організації) для організації забезпечення
роботи конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників від З
березня 2018 року вирішено забезпечити Василівській районній державній
адміністрації проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських
автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі
Василівського району самостійно, у з в ’язку з відсутністю претендентів на
здійснення функцій робочого органу.
Згідно ст. 21 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на
автобусному маршруті загального користування Василівською районною
державною адміністрацією було забезпечено проведення конкурсу самостійно.
Враховуючи те, що учасники та переможець конкурсу з визначення
робочого органу відсутні, відстеження результативності регуляторного акта
ускладнюється.
Внаслідок впровадження даного регуляторного акта отримані такі
значення показників результативності:
Показники
кількість суб’єктів
господарювання, які мають
досвід з організації
пасажирських перевезень
кількість проведених
(оголошених)
рай держадм іністрацією
конкурсів з перевезення
пасажирів на
внутрішньорайонних
автобусних маршрутах
заі ал ьноі о кори сту вання
розмір коштів і час, що
витрачаються суб'єктами
господарювання та/або
фізичними особами у
зв'язку з виконанням вимог
акта
рівень поінформованості
юридичних та фізичних осіб
з основних положень акта

Одиниця
виміру
од.

од.

%

2015 рік

2016 рік

2017 рік

Інформація
відсутня

Інформація
відсутня

Інформація
відсутня

1

0
(кількість
об'єктів
конкурсів)

0
(кількість
об'єктів
конкурсів)

Інформація
відсутня

Інформація
відсутня

100%

100%

100%

З

Показники
кількість отриманих скарг
па роботу робочого органу
кількість укладених
рай держадміністрацією
договорів 3
автоперевізниками
к іл ь к і сть п ід гото ВЛ Є Н И X
робочим органом паспортів
а вто бус них мар шру ті в

Одиниця
виміру
од.

2015 рік

2016 рік

2017 рік

0

0

0

од.

2

0

0

од.

0

0

0

З отримання показників слідує, що робота райдержадміністрації
внаслідок прийняття регуляторного акту не погіршилися.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей.
Даним розпорядженням було забезпечено визначення на конкурсних
засадах підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу, на
який покладаються функції з підготовки матеріалів щодо умов конкурсу,
аналізу одержаних пропозицій та їх оцінки.
Проте оцінити результативність регуляторного акта важко, оскільки
підприємство (організація), що здійснює функції робочого органу, відсутнє.
Відмовитися від регуляторного акту або змінити його неможливо, оскільки
прийняття акту передбачено вимогами Порядку проведення конкурсу з
перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008
року № 1081, регуляторний акт відповідає вимогам зазначеного Порядку.
Наступне
періодичне
відстеження
результативності
даного
розпорядження буде проведено у 2021 році згідно ст. 10 Закону України «Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,
управлінням економічного розвитку і торгівлі, промисловості та розвитку
інфраструктури районної державної адміністрації.
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