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ювідно до листа Секретаріату Кабінету Міністрів України 
від 10.02.z017 № 3255/1/1-17 Міністерство інфраструктури України розглянуло 
лист Вишневої міської ради Київської області від 23.01.2017 № 1/08-18 
стосовно повернення органам місцевого самоврядування, обласним державним 
адміністраціям повноважень щодо здійснення контролю за дотриманням 
перевізниками законодавства у сфері автомобільного транспорту, у тому числі 
й щодо встановлення тарифів на перевезення пасажирів автомобільним 
транспортом, -загального користування на приміських і міжміських автобусних 
маршрутах, та повідомляє.

Відповідно до частини другої статті \9 Конституції України органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 
зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами України.

Повноваження органів виконавчої влади щодо здійснення державного 
контролю на автомобільному транспорті визначено Законом України «Про 
автомобільний транспорт» (далі -  Закон).

Так, статтею 6 Закону повноваження щодо здійснення державного 
нагляду і контролю за дотриманням автомобільними перевізниками вимог 
законодавства про автомобільний транспорт покладено на центральний орган 
виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань 
безпеки на наземному транспорті, -  Державну службу України з безпеки на 
транспорті.

Обласні державні адміністрації формують у приміському та міжміському 
сполученні мережу автобусних маршрутів загального користування, що не 
виходять за межі території області, та здійснюють у межах своіх повноважень

*2 5

№3723/25/10-17 від 25.04.2017 на №3255/1/1-17 від 10.02.2017



2

контроль за дотриманням законодавства у сфері автомобільного транспорту на 
відповідній території.

Органи місцевого самоврядування формують мережу міських автобусних 
маршрутів загального користування і здійснюють у межах своїх повноважень 
контроль за дотриманням законодавства у сфері автомобільного транспорту на 
відповідній території.

Повноваження обласних державних адміністрацій у частині регулювання 
(встановлення) тарифів на пасажирські автобусні перевезення було визначено 
постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548 «Про 
встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів 
міських рад щодо регулювання цін (тарифів)».

Однак постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 №240 
«Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України 
від 25 грудня 1996 р. № 1548» вищевказані повноваження обласних державних 
адміністрацій було виключено.

Таким чином, на сьогодні повноваженнями щодо здійснення державного 
контролю на автомобільному транспорті наділена виключно Державна служба 
України з безпеки на транспорті.

Що стосується регулювання тарифів на приміських і міжміських 
внутрішньообласних автобусних маршрутах, то на сьогодні такі тарифи є 
нерегульованими, тобто вільними.

,3 питання регулювання (встановлення) тарифів на пасажирські автобусні 
перевезення на приміських і міжміських внутрішньообласних автобусних 
маршрутах інформуємо, що Мінінфраструктури не підтримує пропозицію щодо 
повернення обласним державним адміністраціям повноважень у частині 
регулювання цих тарифів. Вирішення вказаного питання можливе шляхом 
запровадження ринкових конкурентних умов і правил перевезень, що 
сприятиме збільшенню кількості перевізників, які надаватимуть послуги з 
перевезення на конкурентних засадах, і, як наслідок, урегулюванню цін на 
проїзд.

З метою запровадження ринкових умов праці, лібералізації та дерегуляції 
пасажирських автомобільних перевезень, стабілізації ситуації з вартістю 
перевезень Міністерство інфраструктури України підготувало два проекти 
постанов Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку 
проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 
загального користування» та «Про внесення змін до Правил надання послуг 
пасажирського автомобільного транспорту».

Прийняття цих проектів актів полегшить умови допуску до участі в 
регулярних пасажирських перевезеннях за рахунок спрощення процедури 
відкриття нових автобусних маршрутів, унаслідок чого в Україні значно 
покращиться пасажиропотік (до речі, протягом останніх трьох років у нашій 
країні не відкрито жодного нового автобусного маршруту через 
зарегульованість нормативної бази у сфері пасажирських перевезень).
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З метою збільшення кількості автостанцій буде скорочено перелік 

необхідних документів, що подаються для отримання свідоцтва про атестацію, 
та спрощено саму процедуру атестації автостанцій.

Крім того, буде врегульовано взаємовідносини між перевізниками та 
автостанціями в частині скасування регульованого збору, який автостанції 
справляють із перевізників, та впроваджено договірні відносини.

Вищевказані проекти постанов містять й інші нововведення, які 
допоможуть запровадити на ринку пасажирських перевезень європейські 
принципи.

Наразі проекти постанов подано на розгляд Кабінету Міністрів України.
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