
Звіт
про повторне відстеження результативності регуляторного акту 

Розпорядження голови Бериславської районної державної адміністрації 
“Про організацію конкурсу з визначення пасажирських перевізників 

на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за 
межі території Бериславського району Херсонської області”

Вид та назва 
регуляторного акта, 

результативність якого 
відстежують

Розпорядження голови районної державної 
адміністрації від 15 вересня 2016 року № 516 “Про 
організацію конкурсу з визначення пасажирських 
перевізників на приміських автобусних маршрутах 
загального користування, що не виходять за межі 
території Бериславського району Херсонської 
області”.

Назва виконавця заходів 
з відстеження

Управління економічного розвитку та 
інфраструктури Бериславської районної державної 
адміністрації.

Цілі прийняття акта

Проведення конкурсу з визначення пасажирських 
перевізників на приміських автобусних маршрутах 
загального користування, що не виходять за межі 
території Бериславського району Херсонської 
області”.

Строк виконання заходів 
з відстеження березень -  серпень 2017 року

Тип відстеження Повторне відстеження

Методи одержання 
результатів відстеження

Для відстеження обговорювались пропозиції 
сільських рад щодо перевізника який 
здійснюватиме перевезення за наявними 
маршрутами до їх населених пунктів. Також, 
пропозиції стосовно маршрутів, які на думку 
жителів є найважливішими та першочерговими.

Дані та припущення, на 
основі яких відстежувалась 
результативність, а також 
способи одержання даних

3 метою одержання якісних показників 
результативності регуляторного акта була 
проаналізована інформація, що надійшла під час 
опитування суб’єктів господарювання, 
що здійснюють діяльність у сфері організації 
перевезень пасажирів автомобільним 
транспортом, представників громадських 
організацій та громадськості.

Здійснювався розгляд пропозицій та зауважень, 
які надійшли до Бериславської районної



державної адміністрації Херсонської області, від 
суб’єктів господарювання, фізичних осіб про 
якість організації перевезень пасажирів 
автомобільним транспортом.

Кількісні та якісні 
значення показників 

результативності акта

Відповідно до статті 44 Закону України 
“Про автомобільний транспорт”, Порядку 
проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 
автобусному маршруті загального користування, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 03.12.2008 року №1081, для 
організації забезпечення і підготовки матеріалів 
для проведення засідань конкурсного комітету, 
залучено підприємство (організацію), що має 
фахівців та досвід роботи не менше трьох років з 
питань організації пасажирських перевезень.

За результатами голосування конкурсного 
комітету з визначення підприємства (організації), 
що здійснює функції робочого органу, засідання 
якого відбулося 10 травня 2016 року, переможцем 
визначено ДП “Херсонський комітет транспортної 
безпеки” з яким укладено відповідний договір 
терміном на 3 роки.

3 початку 2017 року за участю даного 
підприємства було оголошено проведення 2-х 
конкурсів, а саме:
- на перевезення пасажирів на приміських 
автобусних маршрутах загального користування, 
що не виходять за межі Бериславського району 
Херсонської області. Відповідно до умов договору 
для належного проведення зазначеного конкурсу 
підприємством: було оголошено термін прийняття 
документів на конкурс з 25 лютого 2017 року по 13 
березня 2017 року (включно).

- розмір плати за участь у конкурсі: за один 
пакет (рейс) конкурсу 1504,28 грн. на дату подання 
заяви на участь у конкурсі. Плата за участь у 
конкурсі перераховується на рахунок робочого 
органу:ДП «ХКТБ», р/р 26000000008236 в Ф-я 
ВАТ «Укрексімбанк», м. Херсон, МФО 322313, 
ОКПО 37353142;

Конкурс відбувся 27 березня 2017 року за 
адресою м. Берислав, площа Перемоги, 2. 
Бериславська районна державна адміністрація.
- на перевезення пасажирів на приміських



автобусних маршрутах загального користування, 
що не виходять за межі Бериславського району 
Херсонської області. Відповідно до умов договору 
для належного проведення зазначеного конкурсу 
підприємством: було оголошено термін прийняття 
документів на конкурс з 26 червня 2017 року по 14 
липня 2017 року (включно).

Розмір плати за участь у конкурсі: за один 
пакет (рейс) конкурсу 1504,28 грн. на дату подання 
заяви на участь у конкурсі. Плата за участь у 
конкурсі перераховується на рахунок робочого 
органу:ДП «ХКТБ», р/р 26000000008236 в Ф-я ВАТ 
«Укрексімбанк» м. Херсон, МФО 322313, ОКПО 
37353142.

Конкурс відбувся 07 серпня 2017 року за 
адресою: м. Берислав площа Перемоги, 2. 
Бериславська районна державна адміністрація.

Бериславській районній державній 
адміністрації далі - (Організатор) надано вихідні 
дані про маршрут на кожний об’єкт конкурсу 
(розклад руху автобусів, схему маршруту тощо) в 
друкованому вигляді, а також на електронних 
носіях;

- здійснено аналіз одержаних пропозицій та їх 
оцінку;

- проведена робота щодо підготовки матеріалів 
по паспортам маршрутів та договорів між 
Організатором та автомобільними перевізниками - 
переможцями конкурсу з визначення 
пасажирських перевізників на приміських 
автобусних маршрутах загального користування, 
що не виходять за межі території Бериславського 
району Херсонської області

Оцінка результатів 
реалізації регуляторного 

акта та ступеня досягнення 
визначених цілей

Впровадження даного регуляторного акту 
встановило чіткий механізм проведення конкурсів 
з визначення пасажирських перевізників 
на приміських автобусних маршрутах загального 
користування, що не виходять за межі території 
Бериславського району Херсонської області.

За результатами проведених конкурсів було 
визначено переможців конкурсу з визначення 
пасажирських перевізників на приміських 
автобусних маршрутах загального користування, 
що не виходять за межі території Бериславського 
району Херсонської області, зокрема:



- Новорайськ -  Берислав АС ч\з Червоний Маяк -  
перевізник ТОВ Компанія «ЮГТРАНС»;

- Новорайськ -  Берислав АС -  перевізник ТОВ 
Компанія «ЮГТРАНС»;

- Берислав АС -  Новоберислав -  перевізник 
ТОВ Компанія «ЮГТРАНС;

- Берислав АС -  Зміївка -  перевізник ТОВ «АТПП 
САРМАТ»;
- Берислав АС -  Таврійське -  перевізник ТОВ 
Компанія «ЮГТРАНС»;
- Шляхове -  Берислав АС -  перевізник ТОВ 
Компанія «ЮГТРАНС»;

Миколаївка -  Берислав АС 
ч/з Веселе -  перевізник ТОВ Компанія 
«ЮГТРАНС»;
- Берислав АС -  Томарине -  перевізник ТОВ 
Компанія «ЮГТРАНС»;
- Берислав АС -  Львове «Центр» ч/з Бургунку -  
перевізник ТОВ «АТПП САРМАТ»;
- Берислав АС -  Максима Горького -  перевізник 
ТОВ Компанія «ЮГТРАНС»;
- Високе -  Козацьке ч\з Берислав АС - перевізник 
ТОВ Компанія «ЮГТРАНС»;
- Берислав АС - Чайкіно -  перевізник ТОВ 
Компанія «ЮГТРАНС»;
-Берислав АС -  Крупиця
ч\з Червоний Маяк -  перевізник МПП «Євгенія»;
- Берислав АС -  Республіканець -  перевізник МПП 
«Євгенія»;
- Степне -  Першотравневе - Берислав АС -  
перевізник ТОВ Компанія «ЮГТРАНС»;

Степне -  Першотравневе - Берислав АС - 
Козацке - перевізник ТОВ Компанія 
«ЮГТРАНС».
Результати реалізації положень свідчать про те, що 
регуляторний акт має відповідний ступінь 
досягнення визначених цілей і не потребує змін чи 
доповнень.

Голова районної 
державної адміністрації О.В. Гомон


