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м.Свалява

№

Про стан пасажирських
перевезень в районі
Заслухавши інформацію сектору інфраструктури та житлово-комунального
господарства Свалявської райдержадміністрації про стан пасажирських
перевезень в районі, відповідно до ст.43 Закону України ″Про місцеве
самоврядування в Україні″, районна рада вирішила:
1.Інформацію
сектору
інфраструктури
та
житлово-комунального
господарства Свалявської райдержадміністрації про стан пасажирських
перевезень в районі взяти до відома (додається).
2.Сектору інфраструктури та житлово-комунального господарства
Свалявської райдержадміністрації щоквартально інформувати районну раду про
стан пасажирських перевезень в районі та періодично висвітлювати інформацію в
районній газеті ″Вісті Свалявщини″.
3.Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань промислової політики, планування, туризму та рекреації.
Голова ради

М.Ливч

Додаток
до рішення районної ради
від 16.06.2016 р. № ___

ІНФОРМАЦІЯ
про стан пасажирських перевезень в районі
Відповідно до Закону України "Про автомобільний транспорт" організацію
пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах загального
користування, які не виходять за межі території району з 2013 року покладено на
райдержадміністрацію.
Роботу автомобільного транспорту забезпечують суб’єкти підприємницької
діяльності – фізичні особи підприємці. Маршрутна мережа району складається з 18
приміських автобусних маршрутів. Згідно затверджених графіків руху автобусних
маршрутів пасажирськими перевізниками в міжміському сполученні щоденно
виконуються 83 рейсів, в приміському сполученні – 105 рейсів. Всі відправлення
здійснюються з АС Свалява. Всього щоденно виконуються згідно графіків руху
автобусних маршрутів загального користування 188 рейсових перевезень. Кількість
автобусів, які використовуються на автобусних маршрутах загального
користування становить біля 40 од.
Потреби району у перевезеннях пасажирів добре забезпечується. Вагома
частка у здійсненні зазначеної діяльності складає надання послуг з перевезень
пільгових категорій пасажирів, якими охоплено 28 населених пунктів району.
Загалом із 29 населених пунктів району охоплено автобусним транспортом за
користування 28, тобто питома вага транспортної доступності складає 98 % (крім с.
Вовчий).
Послугами автомобільного транспорту протягом 2015 року скористались 652
тис. пасажирів, та у І кварталі 2016 року 148 тис. пасажирів.
На засіданнях конкурсного комітету з визначення автомобільних
перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не
виходять за межі території району, утвореного розпорядженням голови
райдержадміністрації 12.08.2013 № 228, визначено переможців конкурсу –
приватних підприємців, автомобільних перевізників на приміських автобусних
маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району. На
всі 18 приміських автобусних маршрути протягом останніх 2 років проведено
тендери та визначеного переможців, а саме :
які відбулися 15 та 22 січня 2014 року, а саме :
№ п/п № маршруту Початкові та кінцеві пункти маршруту Переможці конкурсу – приватні
(об’єкти конкурсу)
підприємці
Визначених на засіданні конкурсного комітету 15.01.2014 року
1
305
"Свалява - Сасівка"
ПП Капустей Ю.Д.
2
295
"Свалява - Березники"
ПП Капустей Ю.Д.
3
309
"Свалява –Уклин"
ПП Железняк М.І.
4
296
"Свалява – Ганьковиця"
ПП Железняк М.І.
5
300
"Свалява – Поляна"
ПП Железняк М.І.
6
311
"Свалява – Плоский Потік"
ПП Железняк М.І.
7
298
"Свалява – Оленьово"
ПП Железняк М.І.
8
307
"Свалява – Сусково"
ПП Молнар М.М.
9
308
"Свалява – Тибава"
ПП Левч А.А.

306
"Свалява – Солочин"
ПП Цімболинець В.М.
Визначених на засідання конкурсного комітету 22.01.2014 року
11
304
"Свалява - Росош"
ПП Капустей О.І.
які відбулися 26.11.2014 року, а саме :
№ п/п № маршруту Початкові та кінцеві пункти маршруту Переможці конкурсу – приватні
(об’єкти конкурсу)
підприємці
Визначених на засіданні конкурсного комітету 26.11.2014 року
1
310
"Свалява – Березники" (через
ПП Капустей О.І.
Лопушанку)
2
302
"Свалява - Родниківка"
ПП Капустей О.І.
3
300
"Свалява – Поляна"
ПП Железняк М.І.
4
297
"Свалява – Керецьки"
ПП Железняк М.І.
5
303
"Свалява – Родникова Гута"
ПП Балога В.Ф.
6
312
"Свалява – Плоске"
ПП Балога В.Ф.
які відбулися 05.05.2015 року, а саме :
№ п/п № маршруту Початкові та кінцеві пункти маршруту
Переможці конкурсу –
(об’єкти конкурсу)
приватні підприємці
Визначених на засіданні конкурсного комітету 05.05.2015 року
1
297
Свалява – Керецьки
ПП Дукай І.М.
2
299
Свалява - Плав’є
ПП Левко А.В.
3
301
Свалява - Поляна (Сонячне Закарпаття)
ПП Балога В.Ф.
10

Відповідно до укладеного договору 18 листопада 2013 року до роботи
конкурсного комітету залучено робочий орган - приватне підприємство „Мукачів
Авто-транспортні пасажирські перевезення”. З даними перевізниками укладено
відповідні договори про організацію перевезень пасажирів на приміському
автобусному маршруті загального користування, що не виходять за межі території
району. Також укладено договір власника автостанції із райдержадміністрацією.
За станом на 01.05.2016 року на обліку в управлінні соціального захисту
населення райдержадміністрації перебуває майже 14 104 осіб пільгової категорії,
які мають право на пільговий проїзд.
В 2015 році на відшкодування втрат від перевезення пасажирів пільгової
категорії спрямовано за рахунок субвенції з державного бюджету перевізникам
кошти в сумі 598,6 тис. гривень за перевезення автотранспортом, та 223,0 тис.грн.
за перевезення залізнодорожним транспортом. Кредиторська заборгованість за
перевезення пільгових категорій громадян автомобільним транспортом за 2015 рік
становить 175,8 тис.грн.
Згідно із статтею 102 Бюджетного кодексу України визначено, що
фінансування видатків, зокрема за пільговий проїзд окремих категорій громадян
здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.
Однак відповідно до Закону України від 25 грудня 2015 року № 928 – VIII
„Про державний бюджет України на 2016 рік” зазначена субвенція не
передбачається.
Одночасно інформуємо, що відповідно до укладених договорів про
організацію перевезення пасажирів на приміському автобусному маршруті
загального користування, що не виходять за межі території району між
райдержадміністрацією (організатором) та перевізником в пункті 2 „Зобов’язання
сторін” перевізник зобов’язаний здійснює пільгові перевезення пасажирів, які
відповідно до законодавства користуються такими правами.
Крім того зазначаємо, що відшкодування витрат автоперевізникам
здійснюватись відповідно до заключних договорів з управлінням соціального

захисту населення райдержадміністрації на перевезення пільгових категорій
пасажирів. Актів виконаних робіт та актів звіряння за надані пільговикам послуги.
В в’язку з відсутністю фінансування з державного бюджету, договори з
управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації на перевезення
пільгових категорій пасажирів в 2016 році на перевезення пільгових категорій
пасажирів з перевізники не укладалися.
Окрім здійснення регулярних маршрутів загального користування в районі
добре розвинута сфера послуг “таксі” – зареєстровано 70 СГД.
В районі функціонують 6 автотранспортних баз, що надають послуги в
режимі таксі:” Магнолія”,“Сонячне Закарпаття”, “Радіо-таксі”, “Фаворит”, і
“Оріон”, “Люкс” та Поляна таксі. Сектором проводиться наглядова
(координаційна) робота за дотриманням СПД вимог чинного законодавства у сфері
пасажирських транспортних перевезень: легалізація найманої робочої сили,
усунення від перевізного процесу нелегальних перевізників, які працюють без
дозвільних документів на території району, що сприяє примноженню платників
податків до бюджету району та недопущення нелегалів на ринок послуг
автотранспортних пасажирських перевезень.
Дорученням голови райдержадміністрації 13.01.2015 р. № 01-08/5 утворено
робочу групу з правомірності здійснення пасажирських перевезень та безпеки
дорожнього руху. Утворена робоча група за участі зацікавлених служб, що
кварталу здійснює рейдові перевірки та у межах свої повноважень перевіряє
законність надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом,
легалізації робочої сили, дозвільних документів, безпеки дорожнього руху.
Також дорученням голови райдержадміністрації 03.12.2013 р. №01-08/93
утворено комісію з перевірки відповідності паспорта автобусного маршруту
умовам перевезень. До складу зазначеної комісії включено представників
райдержадміністрації, Укртрансінспекції, ДАІ.
Протягом 2015 року утвореною комісією здійснено 12 рейдових перевірок
спрямованих на легалізацію маршрутної мережі з метою виведення з ринку
перевізників, що здійснюють регулярні перевезення під видом регулярних
спеціальних, нерегулярних перевезень під видом регулярних спеціальних і
нерегулярних перевезень, або перевезень для власних потреб.
Також щомісячно райдержадміністрацією проводяться наради за участі
перевізників району та контролюючих органів стосовно дотримання ними графіків
виконання рейсових перевезень на приміських автобусних маршрутах загального
користування, що не виходять за межі території району.
З метою оперативного реагування на недоліки та роботу перевізного процесу
в районі райдержадміністрацією утворений номер "Гарячої лінії для пасажирів
району" 0501407989 Віктор Івашкович – завідувач сектору інфраструктури та
житлово-комунального господарства райдержадміністрації. Оголошення щодо
створення номеру гарячої лінії висвітлено в районній газеті "Вісті Свалявщини" та
на офіційному веб-сайті "Свалявської районної ради та райдержадміністрації".

Заступник голови ради

К.Стегура

