
А Н А Л І З 

регуляторного впливу проєкту рішення виконавчого комітету 

Михайлівської сільської ради Черкаського району Черкаської області 

«Про затвердження розміру тарифів з перевезення пасажирів на 

автобусному маршруті загального користування на території 

Михайлівської територіальної громади» 

Цей аналіз регуляторного впливу проєкту рішення виконавчого 

комітету Михайлівської сільської ради Черкаського району Черкаської 

області «Про затвердження розміру тарифів з перевезення пасажирів на 

автобусному маршруті загального користування на території Михайлівської 

територіальної громади», розроблений на виконання та з дотриманням вимог 

Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу 

регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 

від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу 

та відстеження результативності регуляторного акту» (зі змінами). 

Назва регуляторного акту: проєкт рішення виконавчого комітету 

Михайлівської сільської ради Черкаського району Черкаської області «Про 

затвердження розміру тарифів з перевезення пасажирів на автобусному 

маршруті загального користування на території Михайлівської 

територіальної громади». 

Розробник документу: відділ земельних відносин, житлово-

комунального господарства, архітектури та містобудування виконавчого 

комітету Михайлівської сільської ради. 

Відповідальна особа: начальник відділу – Бойченко Л. В. 

Контактний телефон: (095) 5434326. 

 

І. Опис проблеми 

Михайлівська територіальна громада Черкаського району Черкаської 

області об’єднала села Михайлівка, Ребедайлівка, Флярківка, Жаботин, 

Куликівка, Лубенці, Пляківка, Ревівка, Райгород, Ярове та селищ Лісове, 

Сокирне і Грекове. 

На даний час на території громади наявне транспортне сполучення із 

обласним центром м. Черкаси та з містом Кам`янка, яке здійснюється 

підприємством ПРАТ «КАМ'ЯНСЬКЕ АТП 17142» за маршрутом «Кам`янка 

– Черкаси». Завдяки вигідному територіальному розташуванню через с. 

Михайлівка проходять маршрути пасажирських автотранспортних засобів, 

що здійснюють міжрегіональне перевезення пасажирів (м. Київ та м. 

Кропивницький). 



Але, нажаль, відсутнє автобусне сполучення села Михайлівка з селами 

Ревівка, Пляківка, Ярове, Райгород, Жаботин, Флярківка, Лубенці, Куликівка 

та селищем Лісове. 

Організація автобусного сполучення є однією з найважливіших 

проблем громади. Ефективна транспортна система є важливим фактором 

забезпечення мобільного доступу населення до робочих місць, закладів 

освіти, культури і охорони здоров'я. Задовольняючи попит населення в 

перевезеннях, пасажирський транспорт впливає на рівень продуктивності 

праці, побутового обслуговування, розвиток культури і дозвілля та суттєво 

позначається на рівні соціальної напруги в суспільстві. 

01 серпня 2022 року виконавчий комітет Михайлівської сільської ради 

затвердив Паспорт перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

«Лубенці – Райгород – Лубенці (через с. Михайлівка, м. Кам’янка») 

загального користування на території Михайлівської територіальної громади. 

Даний маршрут автобусного сполучення охоплює всі населені пункти 

громади та дозволяє жителям громади дістатись села Михайлівка та міста 

Кам`янка. 

Проблема, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання, 

полягає у регулюванні господарських відносин у сфері перевезень пасажирів 

на автобусному маршруті загального користування в Михайлівській 

територіальній громаді. 

Проєктом рішення виконавчого комітету Михайлівської сільської ради 

Черкаського району Черкаської області «Про затвердження розміру тарифів з 

перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування на 

території Михайлівської територіальної громади» пропонується затвердити 

тариф за один проїзд пасажира у розмірі від 15,00 грн до 90,00 грн. Вартість 

проїзду на маршруті «Лубенці – Райгород – Лубенці (через с. Михайлівка, м. 

Кам’янка)», встановлюється залежно до відстані між населеними пунктами: 

 Пункт відправки Пункт прибуття Вартість проїзду, грн 

Лубенці  Райгород  90 

Лубенці Михайлівка 35 

Куликівка Михайлівка 30 

Жаботин Михайлівка 25 

Флярківка Михайлівка 15 

Михайлівка Кам`янка 25 

Лубенці Кам`янка 60 

Куликівка Кам`янка 50 

Жаботин Кам`янка 40 

Флярківка Кам`янка 35 



Кам`янка Пляківка 20 

Кам`янка Ревівка 25 

Кам`янка Райгород  35 

Пляківка Райгород 15 

Ревівка Райгород 20 

Кам`янка Ребедайлівка 15 

Ребедайлівка Михайлівка 20 

 

Прийняття даного регуляторного акта та встановлення економічно 

обґрунтованого розміру тарифу з перевезення пасажирів на автобусному 

маршруті загального користування надасть можливість перевізнику вчасно 

виплачувати заробітну плату, сплачувати податки до бюджету, поновлювати 

основні фонди. 

Основні групи (підгрупи), на які проблема має вплив: 

 

Групи (підгрупи) Так Ні Групи 

(підгрупи) 

Так Ні 

Групи 

(підгрупи) 

Так Ні 

Громадяни  Х  
Держава (територіальна громада)  Х  
Суб’єкти господарювання  Х  

 

Проблема встановлення рівня тарифів на перевезення пасажирів на 

автобусних маршрутах загального користування не може бути розв’язана за 

допомогою ринкових механізмів у зв’язку з тим, що державою прийнята 

низка законів та інших нормативних документів, які регламентують 

діяльність виконавчих органів місцевого самоврядування в цьому напрямку, 

зокрема: 

- відповідно до п. п. 2 п. «а» ст. 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» виконавчі органи міських рад мають 

повноваження встановлювати тарифи на транспортні послуги; 

- відповідно до ст. 10 Закону України «Про автомобільний транспорт» 

реалізація єдиної тарифної політики передбачає затверджену центральним 

органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту методику 

розрахунку тарифів за видами перевезень; 

- наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 р. 

№ 1175 затверджена «Методика розрахунку тарифів на послуги 

пасажирського автомобільного транспорту», яка визначає механізм 

формування тарифів на послуги з перевезення пасажирів на автобусних 

маршрутах загального користування та є обов’язковою для застосування під 



час встановлення тарифів органами місцевого самоврядування на послуги 

пасажирського автомобільного транспорту. 

 

ІІ. Цілі регулювання 

- встановлення економічно обґрунтованого тарифу з перевезення 

пасажирів на автобусному маршруті загального користування; 

- забезпечення соціально важливої послуги пасажирських перевезень 

на автобусному маршруті загального користування; 

- забезпечення безпечного функціонування автомобільного транспорту 

загального користування; 

- збільшення ефективності використання рухомого складу; 

- сприяння розвитку інфраструктури пасажирського автотранспорту; 

- підтримання рівня обслуговування пасажирів, фінансового стану 

автоперевізників. 

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення 

цілей  

1. Визначення альтернативних способів 

Вид альтернативи Опис альтернативи 

Альтернатива 1 

Відсутність регулювання 

Вартість проїзду буде необґрунтованою 

Альтернатива 2 

Надання перевізнику дотації  

Встановлення дотації перевізнику на покриття 

збитків від неповного відшкодування тарифом 

економічно обґрунтованих витрат 

Альтернатива 3 

Забезпечення регулювання 

Прийняття рішення виконавчого комітету 

«Про затвердження розміру тарифу з 

перевезення пасажирів на автобусному 

маршруті загального користування на 

території Михайлівської територіальної 

громади» 

 

2. Оцінка альтернативних способів досягнення цілей 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави (територіальної громади) 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 

Відсутність 

регулювання 

Відсутні. Відсутність 

регулювання призведе 

до порушення чинного 

законодавства України, 

збільшення корупційних 

ризиків. 

Відсутні 

Альтернатива 2 Збереження Додаткові витрати 



Надання перевізнику 

дотації  

пасажирських 

перевезень. 

бюджету. Збільшення 

корупційних ризиків. 

Альтернатива 3 

Забезпечення 

регулювання 

Збільшення надходжень 

до міського бюджету від 

сплати обов’язкових 

платежів. 

Відсутні. 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 

Відсутність 

регулювання 

Відсутні. Відсутність 

регулювання призведе 

до порушення чинного 

законодавства України, 

збільшення корупційних 

ризиків. 

Відсутність 

регулювання може 

призвести до 

необґрунтованого 

підняття вартості 

проїзду. 

Альтернатива 2 

Надання перевізнику 

дотації  

Збереження 

пасажирських 

перевезень. 

Додаткові витрати 

місцевого бюджету 

вплинуть на зменшення 

витрат на збереження 

(облаштування) інших 

соціально-значимих 

об’єктів громади.  

Альтернатива 3 

Забезпечення 

регулювання 

Надання якісних 

транспортних послуг та 

безпеки руху. 

Відсутні. 

 

4 Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом 

Кількість суб’єктів 

господарювання, що 

підпадають під дію 

регулювання, одиниць 

- - 1 - 1 

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 

Відсутність 

регулювання 

Відсутні. Відсутність 

регулювання призведе 

до порушення чинного 

законодавства України, 

збільшення корупційних 

ризиків. 

Відсутні. 

Альтернатива 2 

Надання перевізнику 

дотації  

Збереження 

пасажирських 

перевезень. 

Відсутні. Ризик 

відсутності дотації у 

зв’язку з дефіцитом 

коштів у бюджеті. 



Альтернатива 3 

Забезпечення 

регулювання 

Досягнення сталих 

економічних умов 

роботи. Задоволення 

підприємницького 

інтересу. 

Відсутні. 

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення 

цілей 

Рейтинг результативності 

(досягнення цілей під час 

вирішення проблеми) 

Бал 

результатив-

ності (за 

чотирибальною 

системою 

оцінки) 

Коментарі щодо 

присвоєння відповідного 

бала 

Альтернатива 1 

Відсутність регулювання 

 

1 

Ставить під загрозу якісне 

задоволення потреб 

населення громади в 

автобусних перевезеннях 

Альтернатива 2 

Надання перевізнику дотації  

 

1 

Не вирішується 

прийняттям регуляторного 

акту. 

Альтернатива 3 

Забезпечення регулювання 

 

4 

Прийняття проєкту 

рішення забезпечить 

досягнення цілей та 

розв’язання 

вищезазначених проблем. 

 

Рейтинг 

результативност

і 

Вигоди (підсумок) Витрати 

(підсумок) 

Обґрунтування 

відповідного 

місця 

альтернативи у 

рейтингу 

Альтернатива 1 

Відсутність 

регулювання 

Відсутні. Відсутність 

регулювання 

може призвести 

до 

необґрунтованог

о підняття 

вартості проїзду. 

Збільшення 

корупційних 

ризиків. 

Альтернатива 2 

Надання 

перевізнику 

дотації  

Збереження 

пасажирських 

перевезень. 

Додаткові 

витрати 

бюджету. 

Збільшення 

корупційних 

Не вирішується 

прийняттям 

регуляторного 

акту. 

Існує ризик 



ризиків. 

Ризик 

відсутності 

дотації у зв’язку 

з дефіцитом 

коштів в 

бюджеті. 

відсутності 

фінансування з 

бюджету із 

об’єктивних 

причин. 

 

Альтернатива 3 

Забезпечення 

регулювання 

Збільшення 

надходжень до 

міського бюджету 

від сплати 

обов’язкових 

платежів. Надання 

якісних 

транспортних 

послуг та безпеки 

руху. Досягнення 

сталих 

економічних умов 

роботи. 

Задоволення 

підприємницького 

інтересу. 

Відсутні. Забезпечення 

стабільності 

функціонування 

автобусних 

маршрутів 

загального 

користування. 

 

 

Рейтинг Аргументи щодо 

переваги обраної 

альтернативи / причини 

відмови від 

альтернативи 

Оцінка ризику 

зовнішніх чинників на 

дію запропонованого 

регуляторного акту 

Прийняття рішення 

виконавчого 

комітету міської 

ради «Про 

затвердження 

розміру тарифу з 

перевезення 

пасажирів на 

автобусному 

маршруті загального 

користування на 

території 

Михайлівської 

територіальної 

Запропонований 

регуляторний акт при 

розв’язанні визначеної 

проблеми є найбільш 

ефективним способом. 

Непередбачуваними 

загрозами досягнення 

мети даного 

регуляторного акту є 

суттєві зміни у діючому 

законодавстві стосовно 

організації пасажирських 

перевезень, цінові 

коливання на ринку 

паливно-мастильних 

матеріалів. 

На дію даного 

регуляторного акту 

негативно можуть 



громади» вплинути економічна 

криза та значні темпи 

інфляції, що погіршить 

фінансову стабільність 

суб’єктів 

господарювання, які 

надають відповідні 

послуги, може призвести 

до подорожчання 

пального та запчастин, 

шин до автомобілів. 

Відповідно, данні 

тарифи можуть стати 

економічно 

необґрунтованими. 

 

Дотації перевізнику 

на покриття збитків 

від неповного 

відшкодування 

тарифом економічно 

обґрунтованих 

витрат. 

Навантаження на бюджет. 

У разі відсутності 

фінансування з бюджету 

може погіршитись якість 

надаваних послуг з 

перевезення. 

 

Відсутність 

регулювання тарифів 

на перевезення. 

Проблема не вирішується.  

 

V. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми 

Для розв’язання проблеми пропонується прийняття рішення 

виконавчого комітету міської ради «Про затвердження розміру тарифів з 

перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування на 

території Михайлівської територіальної громади». 

Механізм дії запропонованого регуляторного акту спрямований на 

встановлення економічно обґрунтованих тарифів з перевезення пасажирів на 

автобусному маршруті загального користування в громаді. 

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, 

якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого 

самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати 

або виконувати ці вимоги  

 



flpnfirurrx perynaropHoro aKry Ao3Bonrrrr c$oprvryraru rrpo3opi, uirxi ra
spoeyrtini upanuna uose.{iHKr.I cy6'errir ni4upuervtruqrxoi 4ialrnocri ra
croxl4Baqin na pr,rHKy racalrrrpcbKax repeBe3eHb Ha repuropii Muxafinincrroi
TepuToplurJrbHol rpoMaArr.

fiocxrneHHx sugHa.reHoi I{ini rJraHyerbc.fl rrrJurxoM upufiHxrrx pirueunx
BHnOHaBquna r<oui:reroM naicrxoi palu (IIpg 3arBepAxeHrur posuipy rapn$y s
IrepeBe3eHH-II nacaNnpir Ha uicrrrax arro6ycnr,rx Mapmpyrax 3arulJrbHoro
KopucryBaHH-fl), ro6ro rpI{BeIeHH.tt y riAuosiAHicrr rapz$ir Ha rocJryr}r 3

rIepeBe3eHrUI raca)Kl{pi, ao exoHouiqno odqpyHroBarroro pinHx i pospaxynKoBr/rx
El4'!par cy6'errin rocrloAaploBaHrur, sri HaAarou riAuori4ni uoclyrrl. Aifl uboro
peryJrflTopHoro aKTy Ha.{acrb 3Mory sa6esue.ruru 6esuery ra .axicrr
TpaHc[oprHoro o6cnyronyBaHHrl HaceJreHHrr na anro6ycHrirx Maprrpyrax. Y pa:i
npnfiuiirra pilueHux <IIpo 3arBepAxeHrur posrvripy rapu$y s repeBe3eHHr
nacaNr'rpin Ha uicrrrnx arrodycHlax Mapllpyrax 3arzlrrbHoro Kopt4cryBaHrur))
nprAineHux AoAarKoBlIx rorurin is rrricrxoro 6roqxery He uepe46auaerbc-f,.
Efurparu Ha 3arpoBaAxeHHrl AepxaBHoro peryJrroBaHHrr yna cy|'eKris MaJroro
rrlArnpr{eMHprrITBa He nepeA6aqarorrc_fl

VII. OGrpyHTyBaHHq 3arporloHoBarroro crpomy aii peryJrflropgoro a6ra
Teprvrin 4ii uullnocri, eauporroHoBaHono peryJr.nropHoro aKry neo6naexeuufi.

froro 4ix uoctifina s lvroxcnr,rricrro BHecenns sl,riH 4o upufiuarrf, HoBoro aKTy.
flpr'rfiurrT x HoBoro peryJltropHoro aKry ri46yearzMerbcfl y pasi s6inrrueHHs a6o
3MeHIIreHnx co6inaprocri [ocnyr 3 repeBe3eHHrr uacaxrapis r arro$ycax.

fuiHn, AofroBHeHHrI 6yayrr BHoclrrrrcb 3a ui4cyrvrrarvru ananisy
nigcrexenHx fi oro pe3yJlbraTznHocri,,. BHeceHHrr srvrin Ao qr.rHHoro 3aKOHOAaBCTBa'Vrpalnn rorrto.

\iI[. Butua'reHHfl roKasHr.rKin pesyJrbrarrannocri p eryJrfl TopHo ro aKTa
B pesynnrari rnpoBaAxel{Hrl peryJrrrqpHoro aKTy 6yayr" AocriAxeni ra

eun.reui naurynni rroKa3HrrKr4 pe3yJrbrarnruocri :

1. Kilucic:rr cy6'extin rocuoAaproBaHrur, Ha ar<i romrprce16c.q Ai-fl AaHoro
peryJUlropHoro aKTa. Aig peryJulropHoro aKry rorrr{proerbc.r Ha cy6'exrn
nocnoAaproBarrH' lpoMaAr,t, He3aJrelKHo ri4,$oprnr BJlacHocri, ni4uopxArosaHocri i
nuero4ir opranisaqii npaqi ra rupo6uraqrra, .flxi Br{KoHyrorb nepeBe3eHrur
racaxrapiB Ha anto6ycnPrx Map[pyrax 3araJrBHoro Koprrcr)rBanH.f,, i nacenengx
rpouafia, flIie e crroxuBarlaMr4 AaHoro Bu,{y rrocJr}lr.

2. Posnrip HaAxo.qxegb Ao cfurcrr<oro 6rogxery.
3' KinrricrE cxapr/srepueub rpoMaAflH Ha srcicrr HaraHrr.fi niAnosiAHzx

nocnyf.



4. PiseHr uoinSoplvrosaHocri cy6'errir rocrroAaproBaHHrr ra $isnuuzx oci6-
ui4upnenaqin s ocHoBHax roJroxeHb aKTy. InSopuynannfl.:aqir<auenr,rx cy6'ercrin
rocroAaproBauHrl ra Sierunux oci6 - uignpuervrqir npo pirueHHrr Br4KoHaBrroro

lcorvrirery 6yAe slificHeHo rrrJlflxoM fioro orpunroAHeHHrr B ApyKoBaHr,rx i
eneKTpoHnnx saco6ax iuSoprraaqi i.

Kpiu roro, si gl,IicroM rpoeKTy piruennr BrrKoHaBrroro rouiTery MoxHa
ogHafiolvrrarritc.f, Ha oSiqifiHifi ne6-cropiHqi Muxafiiiecrroi cinrcrxoi pa1u
(https://www.myhsilrada-otg.gov.ua) B pos4ini <PerynxropHa 4ixnuricu>
<<OupulroAHeHHrI upoextin peryJurropHrx axris ra ananisy peryJurropuoro
BIIrrr4By).

IX. BugHa.reHHs laxo4in, 3a AorroMororo rrKrrx rAificurcrarr.rMerbcs
ni4crexenHq pe3yrbraruBHocri di peryJrrrropHoro aKTy

BiauoriaHo Ao rlboro peryJurropHorto aKry 6ya. sAificHroearr,rcb 6asone,
rIoBTopHe Ta uepio4raune ni4crexeuux pe3yJrbrarrrnnocri B Mexax crporia,
uepe46aueHr/rx 3axouou Yrpaiun <<flpo 3acaxr AepxaBHoi perynxropuoi
noninnrn y c$epi rocroAapcrxoi 4ianruocri>>.

Basone ni4crexeHHrl pe3yJrbrarr4BHocri perynxropHoro aKry sdficHroerbcfl
Ao AHfl na6pauHx quHHocri rlbor"o peryJr.,rropuoro aKTy.

florropne riAcrexeHH.f, pe3ynbrarurnocri 6yrc e4ifiuuonarrrcb uepes pir
uicrs :aafiparurux qrEunocri rlboro peryJurropHoro arffy.

flepio4zuni niAcrexeHH.fl pe3ynbrarurnocri 6yayr" sAificnros arvcfl oALrH
pa3 Ha lcoNHi Tp[I poKkI [oql,rHaloqrr 3 Aux saKiHrreHu-r saxoAis 3 [oBTopHoro
ni4crexeHHrr pe3ynbrarrrBHocri perynxropHoro aroy.

BiacrexeHHfl pe3yJlrrarin peryirflropnoro aKry 6yayrr qpoBoArrrr,rcb Ha
ocuoni crutuertrqurrrx AaHrrx.

Cinncrrnfi ronosa Tapac IIJIttH[IIK

HaЧ aJIЬ HИK BiДДiЛy
3e:MCЛЬHИX BlДHOCИH,)КИTЛOBO―
K01Ⅵ[yHaЛЬHo「o FOCΠ OДapCTBa,
apXlTeKTypИ Ta w1lcTo6yД yBaHHЯ
BИKOHKOM:y ClЛ ЬcЬK01 paДИ ЛЮДM□aБOИЧEHKO
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