
 
 
 
 
 

ЗВІТ 

про періодичне відстеження результативності регуляторного акту – 
рішення Кіровоградської міської ради від 3 грудня 2009 року № 2905 «Про 

затвердження Порядку розрахунку компенсаційних виплат за рахунок 
субвенції з державного і міського бюджетів підприємствам електро- та 
автомобільного транспорту міста за перевезення пільгових категорій 

громадян, які мають право на безкоштовний проїзд (зі змінами та 
доповненнями)» 

Назва виконавця заходів з відстеження 
Управління розвитку транспорту та зв’язку Міської ради міста 

Кропивницького. 
1. Цілі прийняття акта 
Метою даного регулювання є врегулювання відносин Міської ради міста 

Кропивницького та перевізників, які здійснюють перевезення пасажирів електро-
, та автомобільним транспортом, пов’язаних із запровадженням прозорих правил, 
які надають можливість перевізникам отримувати компенсаційні виплати за 
рахунок коштів державного або місцевого бюджетів  за перевезення пільгових 
категорій громадян, які мають право на безкоштовний проїзд. 

2. Строк виконання заходів із відстеження 
Строк  виконання  заходів  з  періодичного  відстеження   –   березень-  

квітень 2022 року. 
3. Тип відстеження 

Тип відстеження даного регуляторного акта – періодичне. 
4. Методи одержання результатів відстеження – статистичний метод. 
5. Дані та припущення, на основі яких  відстежувалась  

результативність, а також способи одержання даних, кількісні та якісні 
значення показників результативності акта 

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалося 
шляхом аналізу статистичної інформації, отриманої від управління розвитку 
транспорту та зв’язку. 

Періодичне відстеження результативності регуляторного акту також 
здійснювалось проведенням аналізу діючого акту на відповідність чинному 
законодавству. 



 

6. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей 

Відповідно до Порядку розрахунку компенсаційних виплат за рахунок 
субвенції з державного бюджету підприємствам електро-, та автомобільного 
транспорту міста Кіровограда за пільговий проїзд окремих категорій громадян, 
затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради  від 23.02.2016 року №  
83, та яким внесено зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 
03.12.2009 року № 2905, отримати компенсаційні виплати за пільгові 
перевезення можуть всі перевізники (всього 9), які задіяні на міських  
маршрутах,  а не тільки ті, що були задіяні на перевезенні електротранспортом  
та автомобільним транспортом у звичайному режимі руху (2 перевізника). 
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