
 

 

Пояснювальна записка 

до проєкту рішення міської ради 
«Про підтримку електронної петиції №7277 «Запровадити нічний режим 

роботи громадського транспорту» 
 

На сайті Запорізької міської влади  було опубліковано електронну 
петицію Літвіненка А.М. від 16.11.2021 №7277 «Запровадити нічний режим 
роботи громадського транспорту». Станом на 22.11.2021 петиція зібрала 965 
підписів. 

Відповідно до ст.54 Кодексу законів про працю України, нічним часом 
вважається робота з 10.00 години вечора до 06.00 години ранку. 

Питання організації роботи маршрутів загального користування в нічний 
час вже підіймалося раніше, проте позитивного рішення з даного питання 
прийнято не було через ряд обставин, зокрема: 

- незначний пасажиропотік у нічний час; 
- необхідність залучення до обслуговування маршрутів додаткової 

кількості автобусів та розширення штату водіїв. 
За інформацією підприємств-перевізників в місті відмічається 

недостатній ресурс кадрів (водіїв). Запровадження нічного режиму роботи 
транспорту призведе до необхідності збільшення робочих змін, що в свою 
чергу, за недостатністю водійського складу, призведе до зменшення кількості 
автобусів на маршрутах протягом дня, а так збільшення на них інтервалів руху 
та зниження якості обслуговування населення. 

Оренда/покупка нової техніки, найм додаткового персоналу тощо, 
неодмінно вплине на собівартість обслуговування маршрутів в цілому; 

- на сьогодні відсутній механізм компенсації (дотації до тарифу) 
приватним перевізникам витрат від обслуговування збиткових, але соціально 
важливих маршрутів; 

- відсутність серед підприємств-перевізників підтримки цього питання, а 
так відсутність потенційних претендентів для участі у конкурсі на 
обслуговування маршрутів з запропонованим режимом роботи; 

- тощо. 
З огляду на зазначене, на сьогодні, вирішення питання організації нічних 

перевезень є передчасним.  
Враховуючи вищезазначене, 15.12.2021 постійною комісією з питань 

життєзабезпечення міста прийнято рішення не підтримувати петицію №7277 
«Запровадити нічний режим роботи громадського транспорту». 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про звернення громадян», рішенням Запорізької міської ради від 30.11.2016 
№101 «Про затвердження Положення про електронні петиції», протокольним 
рішенням засідання постійної комісії міської ради з питань життєзабезпечення 
міста, підготовлено для розгляду депутатами Запорізької міської ради проєкт 
рішення «Про підтримку електронної петиції №7277 «Запровадити нічний 
режим роботи громадського транспорту», який пропонується не підтримувати. 

 
 

Заступник начальника управління з  

питань транспортного забезпечення  

та зв’язку міської ради                 Михайло СКОРОХОДОВ 


