
Програма “Сільський автобус”

Загальні положення

Програма “Сільський автобус” (далі -  Програма) розроблена Чупахівською
селищною  радою,  з  метою  задоволення  потреб  мешканців  Чупахівської
селищної  об’єднаної  територіальної  громади,  які  користуються  послугами
пасажирського автотранспорту.

В  основу  цієї  Програми  покладено  Закони  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  «Про  транспорт»,  «Про  автомобільний
транспорт»

Основна мета Програми, її пріоритетні завдання

 

Актуальність та необхідність реформ у транспортному секторі, які потрібно
здійснити,  зумовили визначення  у  Програмі  кола пріоритетних завдань  та
заходів,  комплексне  розв’язання  яких  сприятиме  економічному  зростанню
населених пунктів Чупахівської ОТГ, забезпеченню соціально-незахищених
верств населення доступним пасажирським обслуговуванням.

Метою  Програми  є  задоволення  потреб  в  регулярному,  безпечному  і
комфортному перевезенні мешканців  Чупахівської громади за маршрутами
місцевого значення.

Програма  покликана  забезпечити  підвищення  якості  надання  споживачам
послуг пасажирським транспортом загального користування шляхом:

-  створення  та  розвитку  збалансованої  місцевох маршрутної  мережі  та  її
інфраструктури як цілісного комплексу;

- створення умов для інвестиційної привабливості пасажирських перевезень.

Основні заходи щодо реалізації Програми  є:

-ефективне використання автомобільного транспортного засобу (автобуса)

-  утримання  та  обслуговування  вказаного  автомобільного  транспорту
загального  користування  комунальним  підприємством  «Добробут»  код
ЄДРПОУ - ______________ (далі - Об’єкт), за рахунок коштів 

Загальний ефект,  який  одержить   населення  громади від  реалізації  даної
Програми,  полягатиме  в  узгодженості  та  підвищенні  якості  перевезень,



поінформованості населення про перевезення, гарантіях виконання графіків
перевезення.

Кінцевий  результат  оцінюватиметься  не  лише  економічними,  а  й
моральними,  етичними  та  іншими  критеріями,  сприятиме  підвищенню
загальної культури перевезень.

Програми базується на забезпеченні ефективного регулювання пасажирських
перевезень, що гарантує споживачам безпеку та належний рівень якості.

 

Аналіз стану транспортного обслуговування мешканців населених
пунктів Чупахівської селищної об’єднаної територіальної громади

Пасажирський автомобільний транспорт – важлива складова інфраструктури
Чупахівської селищної ОТГ     , яка забезпечує життєдіяльність громади у
виробничій і невиробничій сферах.

Стійке і ефективне його функціонування є необхідною умовою стабілізації
економіки,  покращення  умов  рівня  життя  та  соціального  добробуту
населення.

Пасажирський автомобільний транспорт   займає основу пасажироперевезень
і є однією з найважливіших складових частин виробничої інфраструктури.

Забезпечення  стійкого  і  ефективного  його  функціонування  у  здійсненні
перевезень    жителів громади в  сьогоднішніх  умовах,  коли  в  сільській
місцевості  зменшується  кількість  робочих місць,  стає  необхідною умовою
стабілізації,  піднесення  і  структурної  перебудови  економіки,  забезпечення
цілісності  господарського  комплексу,  покращення  умов  і  рівня  життя
сільського населення.

На сьогодні    пасажирських перевезень по маршруту   всередині громади не
здійснюється.

Наявність  викладених  вище  негативних  чинників  зумовлює  ускладнення
розвитку  ринкових  механізмів  регулювання  в  галузі  пасажирського
автомобільного транспорту.

Очікувані результати реалізації Програми

Програма спрямована на забезпечення в повному обсязі потреб мешканців
Чупахівської селищної ОТГ, в т.ч. осіб пільгових категорій, всіма видами

соціально значущих транспортних послуг.



Програма  містить  найголовніші  напрями  розвитку  та  сталого
функціонування автотранспортного комплексу з  визначенням пріоритетів  і
першочергових завдань при формуванні автотранспортної політики.

Виконання даної Програми дозволить:

1. Удосконалити сферу автотранспортних послуг на території Чупахівської
селищної ОТГ.

2.  Відновити  автобусні  маршрути  шляхом  вивчення  стану  задоволення
потреб   населення громади  в перевезеннях.

3.  Забезпечити  недопущення  до  експлуатації  транспортних  засобів  з
технічними несправностями.

4.  Покращити  якість  та  безпеку  пасажирських  перевезень  мешканців
Чупахівської селищної ОТГ

5.  Забезпечити  належний рівень транспортного  обслуговування мешканців
мешканців Чупахівської ОТГ

Фінансове забезпечення

Фінансування  Програми  здійснюється  за  рахунок  місцевого  бюджету
Чупахівської селищної ради / орендаря за договором


