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Громадський транспорт 
Сєвєродонецька 

Тролейбуси 

Перевезення здійснює комунальне 
підприємство 

Громада має доступ до 
організаційної та фінансової 
інформації щодо діяльності 

перевізника 

Працюють кондуктори, які 
забезпечують функціонування 

системи продажу квитків за проїзд 

Відсутність прозорих договірних 
умов між компанією-перевізником 

та власниками автомобільних 
засобів, водіями та організатором 

перевезень 

Відсутність практики продажу 
квитків на маршрутах 

Відсутність документованого 
підтвердження реальних витрат 

перевізника 

Маршрутки 



Тарифоутворення 

На основі  нормативного  методу  із  
урахуванням  галузевих  норм 
використання матеріальних та паливно-
енергетичних ресурсів, ставок податків і 
зборів, прогнозного індексу цін виробників 
промислової продукції на запланований рік  
 

Методика розрахунку тарифів на послуги 
пасажирського автомобільного транспорту, 
яка розроблена Міністерством транспорту 
та зв'язку України 

Не використовують іншу норму - розрахунок   тарифів    здійснюється    
відповідно    до запланованих  на  рік (на підставі ФАКТИЧНИХ) обсягів 
транспортної роботи 

Перевізники, в своїх розрахунках не наводять жодних даних, які 
свідчать про те, що були ураховані ФАКТИЧНІ обсяги роботи 



ВИТРАТИ ПЕРЕВІЗНИКА 
(вартість та обсяг палива, 
обслуговування маршруток 
та території автобази, 
заробітна плата водіїв та 
обслуговуючого персоналу, 
тощо) мають бути 
розраховані відповідно до 
запланованих на рік 
показників. Але спиратися ці 
показники мають виключно 
на ФАКТИЧНІ дані минулого 
періоду 

ПАСАЖИРОПОТІК 
розраховується 
перевізником  на  підставі   
фактичних   показників   
роботи   або 
встановлюються за 
результатами обстеження 
пасажиропотоку 

Х коефіцієнт рентабельності  



Методологія 
Моніторинг пасажиропотоку на 

перевезення пасажирів у міському 
автомобільному транспорті 

загального користування, які 
працюють в режимі «маршрутне 

таксі» в місті Сєвєродонецьк ставив 
за мету визначення ФАКТИЧНОГО 

пасажиропотоку на маршрутах 
Сєвєродонецька 

 
Табличний метод, який згідно Порядку організації перевезень 

пасажирів та багажу автомобільним транспортом, що 
затверджений наказом Міністерства інфраструктури України від 

15.07.2013  № 480, застосовується для обстеження 
пасажиропотоків на найбільш завантажених маршрутах, де 

визначається кількість пасажирів, які на зупинках ввійшли до 
автобуса та вийшли з нього 



Етапи моніторингу 
1. Підготувати проект рішення організатора 

пасажирських перевезень щодо обстеження попиту 
населення на перевезення 

2. Підготувати довідкову інформацію щодо маршрутної 
системи 

3. Визначити форму таблиць обстеження із зазначенням 
на них відповідно номера маршруту, часу 
відправлення та найменування зупинок на маршруті 

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

5. Розподілити обліковців за маршрутами 

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

7. Розмножити документацію для обстеження пасажиропотоків 

8. Визначити пункти збирання матеріалів обстеження 

9. Провести польовий етап (безпосереднє обстеження пасажиропотоку) 

10. Помаршрутна обробка матеріалів обстеження пасажиропотоків 

11. Підготовка підсумкового звіту 



Польовий етап 

Польовий етап моніторингу – безпосереднє обстеження пасажиропотоку 
проведено в Сєвєродонецьку з 11 травня по 18 травня 2015 року згідно з 
РОЗПОРЯДЖЕННЯМ МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

Для обстеження пасажиропотоків було визначено 5 днів (три робочих дня і 
два вихідних) 

Для дослідження на кожному маршруті обирались 3 (три) автомобіля, в 
кожному з яких знаходились 2 (два) монітори. Монітори здійснювали 
обстеження в прямому та зворотному напрямках руху транспорту, 
починаючи з першого рейсу - орієнтовно в 6.00. Закінчувалось обстеження 
орієнтовно в 19.00 – після закінчення роботи водія  

 Монітори фіксували 

• час прибуття та відправлення 
(згідно графіку) автомобіля 

• загальну кількість пасажирів на 
вході та виході з транспорту 

• кількість пільгових пасажирів 
на вході та виході з транспорту 



Результати моніторингу 
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Результати моніторингу 

Тариф, прийнятий 
виконкомом 

3,00 

Мав би бути тариф 
2,59 

2,3 

2,4 

2,5 

2,6 

2,7 

2,8 

2,9 

3 

3,1 

Тариф, який на сьогоднішній день затверджений  
організатором перевезень становить 3 гривні. Відповідно, на 
основі зафіксованого заниження пасажиропотоку в 1,16 рази, 

тариф має складати 2,59 гривні 
 

За рік перевізник отримує 4 582 805 гривень додаткового 
доходу із-за перевищення вартості квитка на 0,41 гривень 



Рекомендації перевізнику 

 При розрахунку тарифів на пасажирські 
перевезення використовувати виключно 
дані. фактично проведеного моніторингу 
пасажиропотоку 

 Забезпечити дотримання договірних умов 
між перевізником та організатором 
перевезень 

 Привести у відповідність до трудового 
законодавства тривалість робочого часу та 
умови роботи водіїв 

 Здійснювати розрахунок тарифів відповідно до запланованих  
на  наступний рік показників, на підставі ФАКТИЧНИХ, 
підтверджених документально даних за минулий період. 

 Впровадити систему обов’язкового продажу та обліку квитків 



Рекомендації організатору перевезень 

 Перед прийняттям рішення щодо встановлення 
тарифів на пасажирські перевезення в 
обов’язковому порядку проводити моніторинг 
пасажиропотоку, передбачивши на цю 
діяльність кошти в міському бюджеті 

 Контролювати дотримання договірних умов між 
перевізником та організатором перевезень. 
Передбачити механізму впливу на перевізника у 
випадку недоброчинного виконання умов 
договору, включно до припинення договірних 
стосунків. 

 Вимагати від перевізника, щоб розрахунок тарифів здійснювався відповідно 
до запланованих  на  наступний рік показників, на підставі ФАКТИЧНИХ, 
підтверджених документально даних за минулий період. 

 Сприяти, за участю громадськості та перевізників, створенню в місті 
конкурентних умов в сфері пасажирських перевезень.    

 Включити до обов’язкових конкурсних умов при відборі перевізника пункт 
щодо обов’язкового продажу та обліку квитків.  



Структура тарифу 

 Витрати на паливо 

 Витрати на мастильні 
матеріали 

 Витрати на відновлення 
зносу шин 

 Витрати на заробітну 
плату працівників (з 
урахуванням податків) 

 

 

 Утримання автобази 

 Оренда автомобілів 

 Витрати на заробітну 
плату обслуговуючого 
персоналу 

 

Нормативно Фактично 



 
0997562346 
0965076721 

PurgeSever2014@gmal.com 


