ЗВІТ ПРО ПОВТОРНЕ ВІДСТЕЖЕННЯ
результативності регуляторного акта – розпорядження голови Михайлівської
районної державної адміністрації «Про затвердження Умов конкурсу з
визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу»
На виконання ст. 10 Закону України “Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності”, пункту 16 Порядку проведення
конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального
користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
03.12.2008 № 1081 (із змінами та доповненнями), з метою оцінки стану
суспільних відносин здійснено повторне відстеження результативності
регуляторного акта.
1. Вид та назва регуляторного акта.
Розпорядження голови Михайлівської районної державної адміністрації
«Про затвердження Умов конкурсу з визначення підприємства (організації), що
здійснює функції робочого органу» №255 від 17.10.2013 року, яке
зареєстровано Михайлівським районним управлінням юстиції Запорізької
області №10/326 від 28 жовтня 2013 року.
2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності.
Відділ економічного розвитку і торгівлі Михайлівської районної
державної адміністрації.
3. Цілі прийняття акта.
Регуляторний акт розроблено керуючись Законом України «Про
автомобільний транспорт» та відповідно до вимог Постанови Кабінету
Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 (із змінами та доповненнями) «Про
затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на
автобусному маршруті загального користування» з метою визначення
автомобільного перевізника (юридичної або фізичної особи) на конкурсних
засадах.
Основними цілями прийняття проекту цього регуляторного акта є:
- створення в районі постійно діючої нормативно-правової системи
регулювання господарських відносин в сфері пасажирських перевезень
відповідно до чинного законодавства України;
- затвердження Умов проведення конкурсу з визначення підприємства
(організації), що здійснює функції робочого органу при проведенні конкурсу з
перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального
користування, що не виходять за межі району
- додержання принципів державної регуляторної політики.
4. Строк виконання заходів з відстеження результативності
З 26.01.2015 по 09.02.2015.

5. Тип відстеження.
Повторне відстеження.
6. Метод одержання результатів відстеження результативності.
Для проведення повторного відстеження використовувалась інформація,
зібрана шляхом збору та аналізу, заінтересованих юридичних та фізичних осіб,
зауважень та пропозицій від органів місцевого самоврядування, а також
статистична інформація.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а
також способи одержання даних
Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності
регуляторного акта були визначені такі показники результативності:
1) розмір коштів і час, що витрачатимуть суб’єкти господарювання,
пов’язаних з виконанням вимог акта;
2) кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія
акту;
3) рівень поінформованості юридичних осіб з основних положень акту;
4) кількість укладених та розірваних договорів з автоперевізником.
Надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних
цільових фондів, пов'язаних з дією акта, не передбачається.
Маршрутна мережа району в цьому році не змінилась і зберігається на
рівні 2014 року і нараховує 7 маршрутів.
Контроль за регулярністю руху автобусів на приміських маршрутах
здійснює відділ економічного розвитку і торгівлі Михайлівської районної
державної адміністрації.
Виконання рейсів здійснюється згідно із затвердженим розпорядженням
голови Запорізької обласної державної адміністрації від 28.05.2014 року № 225
«Про затвердження мережі міжміських та приміських автобусних маршрутів
загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області»
розкладом руху автобусів.
Для визначення кількісного значення статистичних показників
результативності використовувалися дані звітності суб’єктів господарювання,
що здійснюють перевезення на приміських автобусних маршрутах загального
користування району.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності
Відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації
від 05.11.2013 року № 270 «Про проведення конкурсу з визначення
підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу для
підготовки матеріалів при проведенні засідання конкурсного комітету з
визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах,
що не виходять за межі території Михайлівського району».
Відповідно до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на
автобусному маршруті загального користування райдержадміністрацією в

районній газеті «Михайлівські новини» від 09.11.2013 №83 розміщено
оголошення «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 Михайлівського району».
У визначений в оголошенні строк до райдержадміністрації заяв на участь
у конкурсі з визначення робочого органу від претендентів не надійшло.
11.12.2013 року 2013 року проведено засідання конкурсного комітету 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 Михайлівського
району». У зв'язку з відсутністю претендентів та згідно з пунктом 21 Порядку
проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті
загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 03.12.2008 № 1081, у разі відсутності претендентів на здійснення
функцій робочого органу райдержадміністрація повинна забезпечити
проведення конкурсу з визначення автомобільних перевізників для
обслуговування
на
приміських автобусних
маршрутах
загального
користування, що не виходять за межі Михайлівського району, самостійно,
однак протягом періоду не більше двох років з моменту оголошення конкурсу з
визначення робочого органу. Всі члени конкурсного комітету (6 осіб)
проголосували одноголосно.
Внаслідок впровадження даного регуляторного акта отримані такі
значення показників результативності:
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З отриманих показників слідує, що робота райдержадміністрації
внаслідок дії регуляторного акту не погіршилася.
9. Оцінка результатів регуляторного акта та ступеня досягнення
визначених цілей
Реалізація даного регуляторного акта дозволяє виконати вимоги
постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081 “Про
затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на
автобусному маршруті загального користування”, його впровадження
встановило чіткий механізм визначення на конкурсних засадах підприємства
(організації), що здійснює функції робочого органу.
За результатами повторного відстеження результативності регуляторного
акту «Про затвердження умов конкурсу з визначення підприємства (організації)
для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу із
перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального
користування, що не виходять за межі території Михайлівського району»
можна зробити висновок, що впровадження цього регуляторного акту
забезпечує досягнення визначених цілей, і не потребує змін чи доповнень.
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