ЗВІТ
про результати базового відстеження результативності регуляторного акту
1. Вид та назва
регуляторного акту,
результативність
якого відстежується,
дата його прийняття

Розпорядження голови Вільшанської районної державної
адміністрації «Про затвердження умов організації та
проведення конкурсу з перевезення пасажирів на
приміських
автобусних
маршрутах
загального
користування, що не виходять за межі Вільшанського
району» від__________ № ___________
2. Назва виконавця
Відділ
економіки
та
розвитку
інфраструктури
заходів з відстеження райдержадміністрації
Затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на
3. Цілі прийняття
приміських
автобусних
маршрутах
загального
акта
користування, що не виходять за межі Вільшанського
району
4. Строк виконання
09.03.2018 - 10.04.2018
заходів
Базове
5. Тип відстеження
(базове, повторне,
періодичне)
Аналіз якості надання послуг пасажирських перевезень на
6. Метод одержання
території району шляхом проведення збору зауважень та
результатів
пропозицій від громадськості району
відстеження
7. Дані та
Відстеження результативності здійснювалося шляхом
аналізу отриманих даних
припущення, на
основі яких
відстежувалась
результативність, а
також способи
одержання даних
8. Кількісні та якісні Якісні показники:
встановлення чітких та прозорих умов конкурсу з
значення показників
перевезення пасажирів на приміських автобусних
результативності
маршрутах загального користування;
регуляторного акта
забезпечення
належного
рівня
безпеки
пасажирських перевезень автомобільним транспортом
загального користування;
забезпечення мешканців Вільшанського району
послугою з перевезення пасажирів на автобусних
маршрутах загального користування віднесених до
компетенції
Вільшанської
районної
державної
адміністрації.
Кількісні показники:
- кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється
дія даного регуляторного акта;
- кількість скарг та звернень громадян на якість надання
відповідних послуг;

- кількість укладених та розірваних договорів з
перевізниками;
- кількість автобусів, залучених для перевезення пасажирів
на маршрутах;
- обсяг перевезених пасажирів на автотранспорті
приміських автобусних маршрутів.
9. Оцінка результатів Даним регуляторним актом буде забезпечено:
- стабільні, безпечні та якісні перевезення мешканців
реалізації
Вільшанського
району пасажирським
автомобільним
регулювання
транспортом у необхідних обсягах;
регуляторного акта
- створеня умов для розвитку повноцінної конкуренції у
та ступеня
сфері перевезень пасажирів на автобусних маршрутах
досягнення
загального користування;
визначених цілей
- максимальну легалізацію діяльності всіх суб’єктів
господарювання у сфері транспортних послуг, захисту прав
споживачів пасажирських транспортних послуг.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

С.НЕСТЕРОВ

