
Що пропонує  

Українська Галицька Партія? 



 
3. Застаріла система оплати 

та контролю проїзду. 

Паперові квитки.  

Або й без них 
  

          4.   Недосконале 

державне регулювання 

ринку пасажирських 

транспортних перевезень  

А звідси - бюрократичні 

перепони, корупція тощо 

1. Зношеність і 

технологічна 

відсталість 

транспортних засобів 

 

 

 
 

2. Відсутність 

ефективного 

механізму 

компенсації за 

проїзд пільговиків. 

Забагато пільгових 

категорій пасажирів 
 

 



 
Пільги на проїзд  

регулюються  
22 законодавчими актами 

 

 

Право на безоплатний проїзд 

в громадському транспорті мають  
24 категорії громадян 

 
 
До речі, у багатьох містах України кількість пільгових категорій 

громадян у загальному пасажиропотоці складає не менше 30-40%, 

а подекуди і до 50% 
 



 

І. Адміністративна      

модель 

 
 

Місто розробляє маршрути, 
 

 встановлює тарифи, 
  

збирає плату за проїзд. 
  

Може бути е-квиток та 
перевізники різних форм 

власності. 
 

 Їх обирають за конкурсом, 
отримують фіксовану оплату за 
пройдені кілометри маршруту. 



 

ІІ. Регульований 

ринок 

ринок відкритої 

конкуренції,  

 

який функціонує, бо 

перевізники дотримуються 

чітких правил і процедур,  

 

що їх встановили органи 

місцевої влади 



 
транспортні підприємства 
самостійно визначають  
 
тарифи,  
 
маршрути,  
 
розклад руху та  
 
види транспортних 
засобів,  
які використовуються 
 

ІІІ. Вільний ринок  



 



 

місцева влада має 

можливість маніпулювати 

умовами та результатами 

конкурсів на визначення 

перевізників не забезпечує 

прозорої конкуренції і, 

відповідно, обмежує доступ 

на ринок нових перевізників 

з сучасними 

транспортними засобами 
 

Збереження 

нинішньої 

системи  використання лише 

ринкових методів 

регулювання в міському 

пасажирському транспорті 

наразі не є бажаним, бо 

розбіжності підприємницьких 

та соціальних інтересів, 

однобічність дії ринкових 

механізмів може призвести 

до небажаних наслідків. 

Таких, як зростання цін та 

соціальне напруження 

Вільний ринок 



 

перевізники втрачають 

зацікавленість у зниженні 

собівартості транспортних 

послуг і підвищенні 

ефективності управління 

своїм підприємством. 

Відтак бюджети місцевих 

громад будуть змушені 

покривати все більші збитки 

комунальних транспортних 

підприємств. І це є вже зараз 
 

Монополія 

комунальних 

підприємств 

заміна нинішніх непрозорих 

і неефективних критеріїв 

вибору перевізників  

на критерій ціни  

за транспортну послугу  

створить умови для 

повноцінного  

та прозорого 

функціонування ринку 

міських пасажирських 

перевезень 

Відкритість, 

лібералізація 

доступу до ринку 



 

 

 

І. Зміна підходів 

до перевезення  

пільгових 

категорій 

громадян 
 

Перелік пільгових 
категорій визначає 

єдиний законодавчий 
акт 

Монетизація пільг з подальшим 
запровадженням  

електронного квитка 

Компенсація 
перевізникам вартості 
перевезень: хто 
встановлює пільгу, той 
компенсує (відповідно, 
держава або місто) 



 
 ІІ. Зміна 

принципів 

управління 

системою 

міських 

пасажирських 

перевезень 
 

Замість конкурсного механізму відбору перевізників для 
обслуговування маршрутів, запровадити закупівлю послуг 
із перевезення пасажирів. Вартість перевезення за 1 

кілометр має стати основним критерієм відбору 
перевізників 

Міська влада адмініструє транспортну систему, 
визначає стандарти її функціонування, встановлює 
відповідні вимоги до перевізників, замовляє в них 

послугу з перевезення, оплачує її, а також самостійно 
здійснює збір коштів за перевезення 

Дія жорстких антимонопольних обмежень, які не 
допускають недобросовісної  конкуренції на ринку 

міського громадського транспорту 



Забезпечення рівних прав 
комунальним і приватним 

транспортним 
підприємствам 

на ринку міських 
пасажирських перевезень 

Відміна заборони на 
приватизацію міського 

електротранспорту 

ІІІ. Спрощення 

доступу до ринку 

міських 

пасажирських 

перевезень 

 



 

Зниження рівня фінансового навантаження на 
місцеві бюджети. Органи місцевого самоврядування зможуть 
перекласти значну частину фінансових видатків на утримання та 
дофінансовування системи пасажирських перевезень на приватних 
перевізників, які в умовах цінової конкуренції будуть зацікавлені 
надавати послуги за мінімальними економічно обґрунтованими цінами.  

Покращення якості обслуговування пасажирів. Ринок 
відкритої цінової конкуренції змусить перевізників надавати якісні 
транспортні послуги, відповідно до поставлених містом конкурсних вимог 
і стандартів, за визначеними графіками маршруту. 

Впорядкування соціальних функцій міського 
пасажирського транспорту. Реформування системи пільгових 
пасажирських міських перевезень дозволить  мінімізувати негативні 
соціальні ефекти під час взаємодії пасажирів з водіями, а розрахунок 
через єдиного оператора міської транспортної мережі забезпечить 
оптимізацію кількості категорій пільговиків, відповідно до рівня 
фінансової спроможності  держави і міст. 



 

1. Замість нинішніх конкурсів 

перевізників - запровадити закупівлю 

послуг із перевезення пасажирів. 

Вартість перевезення за 1 кілометр 

має стати основним критерієм відбору 

перевізників. 

 

2.  Проводити закупівлю послуг із 

перевезення пасажирів на авто-

бусних маршрутах загального 

користування через систему 

ProZorro. 
 
 

З офіційним листом ми звернулися до 

Міністерства  інфраструктури України. 
Пропонуємо: 

 
 

3. Відмінити дію чинного сьогодні 

порядку проведення конкурсу з 

перевезення пасажирів на 

автобусному маршруті загального 

користування, який передбачений 

Постановою КМУ  «Про 

затвердження Порядку проведення 

конкурсу з перевезення пасажирів  

на автобусному маршруті 

загального користування» від 

03.12.2008 № 1081 

 



 
Сайт Української Галицької Партії: uhp.org.ua 

Фейсбук-сторінка: https://www.facebook.com/uhp.org.ua 

Львів, вул. Січових Стрільців, 10,  

кв. 12а (вхід з двору), 

openuhp@gmail.com 

тел.: 032 255 38 37 

моб.: 068 771 16 69 

 

Івано-Франківськ,  

пл. Міцкевича, 8, офіс 11 (4 поверх), 

uhp.frankivsk@gmail.com 

моб.: 098 367 58 43 

 

Київ, Бехтеревський провулок, 4,  

1 поверх, офіс № 3, 

uhp.kyiv@gmail.com 

тел.: +38 096 233 73 73 

моб.: +38 096 233 73 73 

 

 Тернопіль, вул. Медова, 18, офіс 1, 

ugpternopil@gmail.com, 

моб.: 097 225 60 51 
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