
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

28.01.2015       Ужгород               № 29 
 
 Про  обстеження  пасажиропотоків  
 на міських автобусних маршрутах 
 загального користування 
 
  Керуючись Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні",   
"Про автомобільний транспорт", Правилами надання послуг пасажирського 
автомобільного транспорту, затвердженими постановою Кабінету Міністрів 
України від 18 лютого 1997 року № 176, Порядком проведення конкурсу з 
перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування,    
затвердженим   постановою   Кабінету   Міністрів   України   від 3 грудня        
2008 року № 1081,  Порядком організації перевезень пасажирів та багажу 
автомобільним транспортом, затвердженим наказом Міністерства 
інфраструктури України від 15.07.2013 № 480, з метою вивчення попиту та 
визначення рівня забезпечення потреб населення послугами пасажирського 
автомобільного транспорту, удосконалення маршрутної мережі міських 
автобусних маршрутів загального користування, оптимізації структури 
рухомого складу, виконком міської ради ВИРІШИВ:  
 1. Утворити групу обстеження пасажиропотоків у складі працівників 
відділу транспорту, державних закупівель та зв’язку; комунального 
підприємства  "Служба пасажирських перевезень" Ужгородської міської ради; 
управління праці та соціального захисту населення;  відповідних автомобільних 
перевізників, за участі громадськості, та до 01 липня 2015 року провести 
комплексне обстеження пасажиропотоків шляхом візуального визначення рівня 
наповнюваності автобусів на міських маршрутах загального користування  у 
години "пік", у тому числі пільгових категорій громадян. 
 2. Затвердити План обстеження пасажиропотоків на міських автобусних 
маршрутах загального користування, що додається. 
 3. Рекомендувати перевізникам, які обслуговують міські автобусні 
маршрути загального користування: 
 3.1. Всебічно сприяти  проведенню обстеження пасажиропотоків, 
забезпечити виконання рейсів у повному обсязі та не допускати під час 
обстеження проведення змін розкладу руху автобусів на маршрутах.  
 3.2.  З метою підвищення якості надання послуг,  отримання  міською 
радою всебічної інформації про виконання схем маршрутів, розкладів та 
інтервалів руху, здійснення належного контролю за дотриманням 



законодавства у сфері автомобільного транспорту встановити до 1 травня  2015 
року в автобусах GPS – системи.  
   4.  Про хід виконання рішення інформувати виконавчий комітет до 15 
липня 2015 року. 
 5.  Контроль за  виконанням рішення покласти на заступинка міського 
голови   Шафаря Я. В. 
 
 
Міський голова           В. Погорелов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                



    ЗАТВЕРДЖЕНО 
             рішення виконкому 
         _28.01.15__ № 29  

 

План обстеження пасажиропотоків 

на  міських автобусних маршрутах загального користування 
 

 
Завдання Відповідальний за 

виконання 
Термін  

виконання
1 2 3 

I. Підготовка та проведення обстеження пасажиропотоків на маршрутах 
 

    1.1. Підготувати довідкову інформацію щодо 
маршрутної системи 

Відділ транспорту, 
державних 
закупівель та 

зв’язку,  
КП "СПП"    

 

лютий 
2015   

    1.2. Виконати розрахунки необхідної кількості 
обліковців, старших  на  маршрутах,  а  також 
карток  обстеження,   рейсових   листків, 
канцелярського приладдя тощо 

Відділ транспорту, 
державних 
закупівель та 
зв’язку,   

КП "СПП"   
 

лютий 
2015  

    1.3. Визначити форми таблиць обстеження та 
рейсових листків із зазначенням на них 
відповідно номера маршруту, часу відправлення 
та найменування зупинок на маршруті 

Відділ транспорту, 
державних 
закупівель та 
зв’язку ,   
КП "СПП"  

 

лютий 
2015  

    1.4. Визначити кількість обліковців, необхідну 
для підготовки та проведення обстеження 

Відділ транспорту, 
державних 
закупівель та 

зв’язку,  КП "СПП"

лютий 
2015  

     1.5. Виготовити картки обстеження із 
зазначенням номерів та назв автобусних 
маршрутів, назв зупинок, дати та часу 
проведення обстеження, номерів та кількості 
запланованих на цей час рейсів, реєстраційних 
номерів автобусів, прізвища, ім'я, по батькові 
відповідальних осіб, які будуть здійснювати 
візуальне обстеження на цій зупинці. 

КП "СПП" лютий 
-березень 

2015  
 
 
 
 

    1.6.  Забезпечити групу документацією для КП "СПП"  лютий 



обстеження пасажиропотоків (картки 
обстеження, рейсові листки, оголошення тощо)  

-травень 
2015  

    1.7. Розподілити обліковців за маршрутами Відділ транспорту, 
державних 
закупівель та 

зв’язку, КП "СПП"
 

лютий-
травень 
2015   

    1.8. Провести  інструктаж  обліковців  та 
працівників,  залучених до  проведення 
обстеження 

Відділ транспорту, 
державних 
закупівель та 
зв’язку,  КП 

"СПП", управління 
праці та 

соціального 
захисту населення  

  

лютий – 
травень 

2015  

    1.9. Поінформувати   автомобільних 
перевізників про недопущення  проведення змін 
руху автобуса на маршрутах під час обстеження 

Відділ транспорту, 
державних 
закупівель та 

зв’язку,  
 КП "СПП" ,  

 

лютий – 
травень 
2015   

    1.10. Забезпечити у період обстеження випуск 
автобусів згідно із затвердженими розкладами 
руху 

Автомобільні 
перевізники  

лютий – 
травень 
2015   

    1.11. Поінформувати населення про день і 
мету обстеження шляхом оголошень у мережі 
Інтернет та  на зупинках 

Відділ транспорту, 
державних 
закупівель та 

зв’язку,  КП "СПП"
 

березень –
травень 
2015   

    1.12. Визначити пункти збирання матеріалів 
обстеження 

Відділ транспорту, 
державних 
закупівель та 

зв’язку  

березень-
травень 

2015  

    1. 13. Обстеження пасажиропотоків Відділ транспорту, 
державних 
закупівель та 
зв’язку,  КП 

"СПП", управління 
праці та 

соціального 
захисту населення , 

громадськість 

березень-
травень 

2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1.14. Контроль за проведенням обстеження Заступник міського лютий-



пасажиропотоків голови з питань 
підприємництва, 
регуляторної 

політики, торгівлі, 
транспорту та 

зв’язку 

травень 
2015 

ІІ. Обробка матеріалів обстеження пасажиропотоків 
 

    2.1. Помаршрутна   обробка   матеріалів 
обстеження пасажиропотоків 

Відділ транспорту, 
державних 
закупівель та 
зв’язку,   

КП "СПП"    

червень 
2015  

    2.2. Аналіз маршрутної системи  на  основі 
обстеження пасажиропотоків 

Відділ транспорту, 
державних 
закупівель та 
зв’язку,   

КП "СПП"    

червень 
2015   

ІІІ. Заходи щодо організації пасажирських перевезень 
 

    3.1. Обґрунтування типу, кількості рухомого 
складу 

Відділ транспорту, 
державних 
закупівель та 
зв’язку,   

КП "СПП"    

червень 
2015   

    3.2. Розроблення    заходів    з    оптимізації 
маршрутної системи 

Відділ транспорту, 
державних 
закупівель та 
зв’язку,   

КП "СПП"   

червень 
2015   

 
 
 

    3.3. Підготовка   вихідних  даних  для 
проведення конкурсу на перевезення пасажирів 
автомобільним транспортом 

Відділ транспорту, 
державних 
закупівель та 
зв’язку,   

КП "СПП"   

червень 
2015   

ІV. Впровадження заходів щодо удосконалення пасажирських перевезень 
 

   Впровадження рекомендацій з удосконалення 
пасажирських перевезень  після прийняття 
відповідних рішень Організатором перевезень 

Відділ транспорту, 
державних 
закупівель та 
зв’язку,   

КП "СПП"   

 серпень 
2015  

 
Керуючий справами виконкому                   Д. Геворкян 
 


