
КОНЦЕПЦІЯ ЗАКОНОПРОЕКТУ 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  

щодо лібералізації та дерегуляції пасажирських перевезень» 

 

ОСНОВНОЮ МЕТОЮ ЗАКОНОПРОЕКТУ Є ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ТА 

ДЕРЕГУЛЯЦІЯ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ. 

ЗАКОНОПРОЕКТОМ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ: 

--- надати можливість перевізникам самим обирати можливість 

формування маршрутів, планувати їх розклад та режим руху в залежності від 

потреб населення в поїздках, визначати початкові та кінцеві пункти і зупинки 

на цих перевезеннях, При цьому, виключається обов’язок здійснювати 

перевезення виключно з автостанцій; 

--- повністю відмінити конкурси на перевезення пасажирів на всіх 

маршрутах загального користування по всій території України, при цьому 

конкурс залишити тільки на маршрутах де є потреба в перевезеннях пільгових 

категорій громадян (міські маршрути); 

--- проводити допуск перевізників до перевезень через систему 

ліцензування; 

--- відмінити повністю атестацію автостанцій та державне регулювання їх 

діяльності, разом з відміною обов’язку оплати пасажирами автостанційного 

збору. При цьому планується надати право органам місцевої влади самим 

визначати місця в населених пунктах де необхідно розмістити автостанцію, а 

також і інші місця відправлення і прибуття автобусів; 

--- надати повне право перевізнику самому обирати варіанти продажу 

квитків на проїзд населенню; 

--- відмінити обов’язок перевізнику наймати на роботу в обов’язковому 

порядку працівників, що повинні проводити передрейсові медичні та технічні 

огляди. Контроль за станом здоров’я водіїв буде здійснюватись шляхом 

проходження ними періодичного медичного огляду, а за технічним станом – 

шляхом їх огляду відповідно до регламентних робіт визначених заводом 

виробником; 

--- встановити обов’язок органам виконавчої влади та органам місцевого 

самоврядування забезпечувати пільгові перевезення на відповідній території з 

обов’язковим визначенням видів та обсягів пільгових перевезень з укладанням 

окремих договорів на компенсацію з перевізниками; 

--- відмінити обов’язок перевізникам наймати на роботу інвалідів, у разі 

якщо такий суб’єкт використовує у своєму штаті виключно водіїв; 

--- запровадити наступний підхід до контролю діяльності перевезень: 

Громадський порядок → Поліція; 

Фінансово-господарська діяльність → Фіскальна служба; 

Безпека перевезень → Укртрансбезпека; 

Місця формування пунктів відправлення та АС → міська влада; 

Реєстр маршрутної мережі → Мінінфраструктури. 


