
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

 

від ____________ №_______         ПРОЄКТ 
      м. Покровськ 

 

 

Про проведення обстеження пасажиропотоку  

на міських автобусних маршрутах загального  

користування міста Покровська Донецької області 

  

 

З метою уточнення обсягів перевезень пасажирів та вивчення попиту населення на 

пасажирські перевезення згідно зі статтями 30,40,59,73 Закону України від 21.05.1997 № 

280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України від 5 квітня 2001 

року № 2344-III «Про автомобільний транспорт» (зі змінами), наказу Міністерства 

інфраструктури України від 15.07.2013 № 480 «Про затвердження Порядку організації 

перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом», виконавчий комітет міської 

ради  

 

ВИРІШИВ:  

 

1. Провести обстеження пасажиропотоку на міських автобусних маршрутах 

загального користування міста Покровська Донецької області з 22 березня по 28 березня 

2021 року.  

2. Відділу транспорту міської ради (Остапчук) забезпечити виконання заходів 

відповідно до Плану обстеження пасажиропотоків на міських автобусних маршрутах 

загального користування м. Покровськ Донецької області (додаток 1). 

2. Затвердити склад обліковців для проведення обстеження пасажиропотоку 

(додаток 2).  

3. Рекомендувати перевізникам, які здійснюють перевезення на міських маршрутах, 

всебічно сприяти в проведенні обстеження пасажиропотоку.  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського                 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Зінченко А.  

 

 

 

 

Міський голова               Р. Требушкін                                                                                         

 

 

 

 

 

 



                                      Додаток  1 

                                                                                до рішення виконкому міської ради  

                                                                                 від ________________ №________ 

 

ПЛАН 

обстеження пасажиропотоків на 

міських автобусних маршрутах загального користування 

 м. Покровськ Донецької області 

 
 

Завдання Відповідальний за 

виконання 

Термін 

виконання 

Примітка 

1 2 3 4 

I. Підготовка та проведення обстеження пасажиропотоків на маршрутах 

1.1. Підготувати проект рішення 

організатора пасажирських перевезень 

щодо обстеження попиту населення на 

перевезення 

Остапчук Ю.С. – 

начальник відділу 

транспорту 

Покровської міської 

ради Донецької 

області 

03.03.2021  

1.2. Підготувати довідкову інформацію 

щодо маршрутної системи 

Остапчук Ю.С. – 

начальник відділу 

транспорту 

Покровської міської 

ради Донецької 

області 

03.03.2021  

1.3. Вивчити і скласти уточнену схему 

маршрутів 

Остапчук Ю.С. – 

начальник відділу 

транспорту 

Покровської міської 

ради Донецької 

області 

03.03.2021  

1.4. Виконати розрахунки необхідної 

кількості обліковців, старших на 

маршрутах, а також карток обстеження, 

рейсових листків, канцелярського 

приладдя тощо 

Остапчук Ю.С. – 

начальник відділу 

транспорту 

Покровської міської 

ради Донецької 

області 

03.03.2021  

1.5. Визначити кількісний склад 

обліковців позмінно 

Остапчук Ю.С. – 

начальник відділу 

транспорту 

Покровської міської 

ради Донецької 

області 

03.03.2021  



1.6. Розмножити документацію для 

обстеження пасажиропотоків 

(примірників): карток обстеження__; 

рейсових листків___ 

Остапчук Ю.С. – 

начальник відділу 

транспорту 

Покровської міської 

ради Донецької 

області 

18.03.2021  

1.7. Узгодити графіки інструктажу 

обліковців 

Остапчук Ю.С. – 

начальник відділу 

транспорту 

Покровської міської 

ради Донецької 

області 

18.03.2021  

1.8. Визначити форми таблиць 

обстеження та рейсових листків, із 

зазначенням на них відповідно номера 

маршруту, часу відправлення та 

найменування зупинок на маршруті 

Остапчук Ю.С. – 

начальник відділу 

транспорту 

Покровської міської 

ради Донецької 

області 

18.03.2021  

1.9. Визначити кількість обліковців, 

необхідну для підготовки та проведення 

обстеження 

Остапчук Ю.С. – 

начальник відділу 

транспорту 

Покровської міської 

ради Донецької 

області 

03.03.2021  

1.10. Розподілити обліковців за 

маршрутами 

Остапчук Ю.С. – 

начальник відділу 

транспорту 

Покровської міської 

ради Донецької 

області 

18.03.2021  

1.11. Провести інструктаж обліковців та 

працівників, залучених до проведення 

обстеження 

Остапчук Ю.С. – 

начальник відділу 

транспорту 

Покровської міської 

ради Донецької 

області 

18.03.2021  

1.12. Поінформувати про 

неприпустимість проведення змін руху 

автобуса на маршрутах під час 

обстеження 

Остапчук Ю.С. – 

начальник відділу 

транспорту 

Покровської міської 

ради Донецької 

області 

18.03.2021  

1.13. Забезпечити в дні обстеження 

випуск автобуса згідно із затвердженим 

графіком 

Остапчук Ю.С. – 

начальник відділу 

транспорту 

Покровської міської 

ради Донецької 

18.03.2021  



області 

1.14. Поінформувати населення про день 

і мету обстеження шляхом оголошень по 

радіо, телебаченню, у місцевій пресі, на 

зупинках 

Остапчук Ю.С. – 

начальник відділу 

транспорту 

Покровської міської 

ради Донецької 

області 

04.03.2021  

1.15. Визначити пункти збирання 

матеріалів обстеження 

Остапчук Ю.С. – 

начальник відділу 

транспорту 

Покровської міської 

ради Донецької 

області 

18.03.2021  

ІІ. Обробка матеріалів обстеження пасажиропотоків 

2.1. Помаршрутна обробка матеріалів 

обстеження пасажиропотоків 

Остапчук Ю.С. – 

начальник відділу 

транспорту 

Покровської міської 

ради Донецької 

області 

29.03.2021-

09.03.2021 

 

2.2. Аналіз маршрутної системи на 

основі обстеження пасажиропотоків 

Остапчук Ю.С. – 

начальник відділу 

транспорту 

Покровської міської 

ради Донецької 

області 

29.03.2021-

09.03.2021 

 

ІІІ. Заходи щодо організації пасажирських перевезень 

3.1. Обґрунтування типу, кількості 

рухомого складу 

Остапчук Ю.С. – 

начальник відділу 

транспорту 

Покровської міської 

ради Донецької 

області 

29.03.2021-

09.03.2021 

 

3.2. Розроблення заходів з оптимізації 

маршрутної системи 

Остапчук Ю.С. – 

начальник відділу 

транспорту 

Покровської міської 

ради Донецької 

області 

29.03.2021-

09.03.2021 

 

3.3. Підготовка вихідних даних для 

проведення конкурсу на перевезення 

пасажирів автомобільним транспортом 

Остапчук Ю.С. – 

начальник відділу 

транспорту 

Покровської міської 

ради Донецької 

області 

29.03.2021-

09.03.2021 

 



ІV. Впровадження заходів щодо удосконалення пасажирських перевезень 

Впровадження рекомендацій з 

удосконалення пасажирських перевезень 

Остапчук Ю.С. – 

начальник відділу 

транспорту 

Покровської міської 

ради Донецької 

області 

квітень – 

грудень 2021 

року 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому ради                                                                  А. Жук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     Додаток  2 

                                                                                до рішення виконкому міської ради  

                                                                                 від ________________ №________ 

 

Склад обліковців для проведення обстеження пасажиропотоку  

 

 

№ 

з/п 

Назва організації, установи, 

підприємства 

Кількість 

обліковці

в 

П.І.П 

обліковця 

1  Відділ транспорту Покровської 

міської ради 

 

1 *** 

2  Комунальне підприємство 

«Управління міського 

господарства»  

 

2 *** 

*** 

3  Комунальне підприємство 

«Покровськтепломережа»  

 

2 *** 

*** 

4  Комунальне підприємство 

«Покровськводоканал»  

 

2 *** 

*** 

 

5  Управління соціального захисту 

населення Покровської міської 

ради  

 

2 *** 

*** 

6 Комунальна установа 

Покровський координаційний 

комітет самоорганізації 

населення 

 

2 *** 

*** 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому ради                                                                  А. Жук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


