
Звіт за результатами електронних консультацій з громадськістю  
 

Найменування органу виконавчої влади, який проводив електронні консультації з 
громадськістю: 
Виконавчий комітет Слов’янської міської ради,  відділ транспорту та зв’язку 
 
Зміст питання або назва проєкту акту, що виносилося на обговорення: 
Про затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 
загального користування, що проходить у межах Слов’янської міської територіальної 
громади (міський, приміський маршрут). 
 
Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні: 
На офіційному веб-сайті Слов’янської міської ради були розміщені інформаційне 
повідомлення про проведення електронних консультацій з громадськістю, повідомлення про 
оприлюднення проєкту регуляторного акту, проєкт регуляторного акту та аналіз його 
регуляторного впливу. 
 
На момент закінчення електронних консультацій на веб-платформі електронної демократії 
«Консультації з громадськістю» за посиланням: https://consult.e-dem.ua/npas/227, станом на 
18.07.2021 року включно з проєктом ознайомились 73 особи, отриманий коментар 
Красовицького Сергія Борисовича. 
 
Інформація про пропозиції, що надійшли: 
В ході проведення електронних консультацій на веб-платформі електронної демократії 
«Консультації з громадськістю» за посиланням: https://consult.e-dem.ua/npas/227 отриманий 
наступний коментар: 
- Красовицький Сергій Борисович – «У 2015 році було відхилино пропозицію – встановити 
відеореєстратори. Пропоную встановлення відеореєстраторів у міських автобусах 
(терористична загроза, хуліганські дії, контроль дій водія та пасажирів) збереження даних 
протягом 2 діб» (текст оригіналу).  
 
Інформація про врахування пропозицій та зауважень громадськості з обов’язковим 
обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та 
зауважень: 
Стосовно коментаря Красовицького Сергія Борисовича –  
Відповідно до пункту 10 постанови Кабінету Міністрів України від 08.12.2008 «Про 
затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному 
маршруті загального користування» (із змінами), статті 44 Закону України “Про 
автомобільний транспорт” та пункту 31-1 постанови Кабінету Міністрів України від 
18.02.1997 №176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного 
транспорту» (із змінами) встановлення відеореєстраторів в автобусах не є обов’язковою 
нормою для затвердження умов конкурсу, але коментар Красовицького Сергія Борисовича 
прийнятий до уваги та буде врахований в типовому договорі про організацію перевезень 
пасажирів на автобусних маршрутах загального користування.  
 
Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення: 

За результатами електронних консультацій з громадськістю до проєкту рішення 
виконкому Слов’янської міської ради «Про затвердження Умов конкурсу з перевезення 
пасажирів на автобусному маршруті загального користування, що проходить у межах 
Слов’янської міської територіальної громади (міський, приміський маршрут)» отриманий 
коментар Красовицького Сергія Борисовича. За результатами розгляду коментаря та у 
зв’язку з тим, що він не стосується безпосереднього внесення змін до Умов конкурсу з 
перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, що проходить у 
межах Слов’янської міської територіальної громади (міський, приміський маршрут) та 
враховуючи лист Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного 
комітету України від 02.06.2021 № 70-02/Д-4659, яким погоджено даний проєкт рішення за 
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умови дотримання законодавства про захист економічної конкуренції, прийнято рішення 
винести на розгляд виконавчого комітету Слов’янської міської ради даний проект 
регуляторного акту без змін та доповнень. 

  
 
 


