
Звіт про базове відстеження 

результативності проекту рішення  

Житомирської міської ради 

 

«Про диспетчеризацію пасажирських перевезень в Житомирській міській 

об’єднаній територіальній громаді» 

 
«18» березня 2020 р.                                                                           м. Житомир 

 

1. Вид та назва регуляторного акта: проект рішення виконавчого комітету 

Житомирської міської ради «Про диспетчеризацію пасажирських перевезень в 

Житомирській міській об’єднаній територіальній громаді». 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності: 

Управління транспорту і зв’язку Житомирської міської ради. 

3. Цілі прийняття даного рішення є: впровадження  системи організації та 

управління  супутникового GPS-моніторингу транспорту загального 

користування має забезпечити: 

1) надання об'єктивних даних для здійснення контролю за виконанням 

зобов'язань перевізників які здійснюють перевезення на міських маршрутах 

Житомирської міської об’єднаної територіальної громади; 

2) безперервний on-line контроль за дотриманням схем та розкладів роботи 

транспортних засобів  з використанням даних GPS-моніторингу; 

3) одержання статистичних даних для контролю, ефективного планування та 

звітності; 

4) контроль та відстеження нецільового використання транспортних засобів 

перевізників та фактів простою; 

5) створення єдиної бази даних з контрольованим доступом; 

6) покращення якості послуг перевізників, що надаються населенню 

Житомирської міської об’єднаної територіальної громади. 

4. Строк виконання заходів з відстеження: 24.02.2020 – 04.03.2020. 

5. Тип відстеження: базове. 

6. Методи одержання результатів відстеження: інформація управління 

транспорту і зв’язку міської ради, КП «ЖТТУ» ЖМР, шляхом аналізу 

статистичних даних. 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а 

також способи одержання даних: відстеження результативності 

регуляторного акта здійснювалось на основі аналізу даних управління 

транспорту і зв’язку міської ради, КП «ЖТТУ» ЖМР. 

8. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а 

також способи одержання даних: 

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних 

цільових фондів, пов'язаних з дією акта 

2. Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного 

акту.  



3. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання стосовно основних 

положень регуляторного акту.  

4. Кількість запроваджених GPS-навігаторів на міських маршрутах загального 

користування.  

5. Кількість порушень правил надання пасажирських перевезень в 

Житомирській міській об’єднаній територіальній громаді, виявлених за 

допомогою запровадженої GPS-системи на міських маршрутах загального 

користування.  

6. Кількість підтверджених фактів порушень перевізниками умов договорів про 

перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування в 

Житомирській міській об’єднаній територіальній громаді. 

9. Кількісні та якісні значення показників результативності акта: 

Показник 2019 рік 

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і 

державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта 
- 

Кількість суб’єктів господарювання, на яких 

поширюється дія регуляторного акту 
11 

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання 

стосовно основних положень регуляторного акту 

(прогнозовано) 

 100 

Кількість запроваджених GPS-навігаторів на міських 

маршрутах загального користування 
230 

Кількість порушень правил надання пасажирських 

перевезень в Житомирській міській об’єднаній 

територіальній громаді, виявлених за допомогою 

запровадженої GPS-системи на міських маршрутах 

загального користування 

- 

Кількість підтверджених фактів порушень перевізниками 

умов договорів про перевезення пасажирів на міських 

маршрутах загального користування в Житомирській 

міській об’єднаній територіальній громаді 

21 

 

10. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей: буде проводитися при повторному та 

періодичному відстеженнях результативності регуляторного акта. 

 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності 

виконавчих органів ради        Шевчук О.С. 
 

 

Начальник УТіЗ ЖМР  

К.В. Підпокровний                                                                 


