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Про затвердження Правил користування міським  
пасажирським автомобільним та електричним 
транспортом в м. Одесі




	Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 17 ст. 35 Закону України «Про автомобільний транспорт», ч. 8 ст. 4 Закону України «Про міський електричний транспорт», рішення Одеської міської ради від 15.03.2017 р. № 1780-VII «Про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування м. Одеси», з метою впровадження автоматизованої системи оплати проїзду в міському пасажирському автомобільному та міському електричному транспорту в м. Одесі, Одеська міська рада вирішила:

	1. Затвердити Правила користування міським пасажирським автомобільним та електричним транспортом в м. Одесі (додаються).

	2. Доручити департаменту інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради оприлюднити це рішення в засобах масової інформації.

	3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань транспорту, дорожнього господарства, зв'язку та морегосподарського комплексу.


Проект рішення внесено постійною комісією Одеської міської ради з питань законності, депутатської етики і реалізації державної регуляторної політики
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Правила користування міським пасажирським 
автомобільним та електричним транспортом в м. Одесі

1. Загальні положення
1.1 Правила користування міським пасажирським автомобільним та електричним транспортом в м. Одесі (далі Правила) розроблені відповідно до законів України «Про міський електричний транспорт», «Про автомобільний транспорт», та рішення Одеської міської ради від 15.03.2017 №1780-VII «Про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування м Одеси».
1.2 Зазначені Правила призначені для використання в умовах застосування автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті.
1.3 Перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом загального користування здійснюється відповідно до Законів України «Про міський електричний транспорт», «Про автомобільний транспорт» та інших законодавчих та нормативних документів, що регулюють відносини у цій сфері.
1.4. Терміни, які використовуються в цих Правилах мають таке значення:
багаж - вантаж, розміри якого не перевищують 100 х 50 х 30 сантиметрів, вагою від 10 до 40 кілограмів;
базовий тариф – економічно-обґрунтована вартість проїзду, визначена згідно діючого законодавства. Виходячи з маркетингових чинників до базової вартості тарифу можуть застосовуватись коригувальні (понижуючі чи підвищувальний) коефіцієнти. Базова вартість тарифу та коригувальні коефіцієнти встановлюються виконавчим комітетом Одеської міської ради;
валідатор - електронний або електронно-механічний пристрій, призначений для відображення та/або перевірки проїзних документів;
валідація - процес реєстрації (відображення та/або перевірки) проїзних документів, призначений для обліку та оперативного контролю за правомірністю проїзду пасажира у громадському транспорті;
єдиний оператор міських пасажирських перевезень громадським транспортом (далі Єдиний оператор) – особа, яка здійснює експлуатацію автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті м. Одеси, оперативний контроль громадського транспорту у частині кількості виконаних рейсів, дотримання графіків та розкладів руху, збір виручки від перевезень та оплату послуг, наданих перевізниками у встановленому порядку, ведення статистики кількості пасажирів, що скористалися послугами перевезення, в тому числі пасажирів із пільгових категорій громадян;
контролер - особа,  яка здійснює контроль за оплатою проїзду пасажира і провезення багажу, визначена Єдиним оператором;
мобільний термінал контролера – переносний мобільний валідатор, призначений для контролю здійснення реєстрації проїзного документу у конкретному транспортному засобі під час виконання відповідного рейсу;
організатор перевезень - департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради;
пасажир - особа, якій надається послуга з перевезення транспортним засобом та яка не бере участь у керуванні ним;
перевізники - КП «Одесміськелектротранс», юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які надають послуги з перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування на підставі договорів з організатором перевезень;
проїзний документ – паперовий (з QR-кодом) або електронний 
(з вбудованим NFC-чипом), попередньо сплачений носій інформації, що після його реєстрації надає право проїзду на міських маршрутах загального користування  м. Одеси; 
тарифний план – передбачений термін дії проїзного документу
(без урахування поповнення), який обирає пасажир, виходячи з бажаного співвідношення кількості поїздок та їх вартості;
транспортний засіб - трамвай, тролейбус, автобус, що здійснюють перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування.
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про міський електричний транспорт» та «Про автомобільний транспорт».
1.5 Ці Правила визначають:
- порядок користування пасажирським транспортом (автобусом, трамваєм, тролейбусом), обладнаним пристроями автоматизованої системи оплати і контролю проїзду, що здійснює перевезення пасажирів регулярними маршрутами загального користування на території міста Одеси;
- вимоги до Єдиного оператора, перевізників, водіїв транспортних засобів, пасажирів та контролерів.
1.6 Договір перевезення пасажира автобусом на маршруті загального користування укладається між автомобільним перевізником та пасажиром. Цей договір вважається укладеним з моменту валідації (реєстрації) проїзного документу у салоні транспортного засобу.
1.7 Ці Правила діють на регулярних міських маршрутах загального користування і обов'язкові для виконання працівниками міського пасажирського транспорту та пасажирами. Витяг з Правил, в частині прав та обов'язків водія і пасажира, повинен бути розміщений в салоні транспортного засобу (автобуса, трамвая, тролейбуса).

2. Види проїзних документів, порядок їх придбання та тарифні плани
2.1 При функціонуванні автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті застосовуються наступні види проїзних документів: 
- на паперових носіях з QR-кодом;
- електронні проїзні документи з вбудованим NFC-чипом.
Додаткові види проїзних документів можуть бути введені Єдиним оператором за погодженням із організатором перевезень.
2.2 Придбання проїзних документів поза межами транспортного засобу може здійснюватися через:
- мережу терміналів самообслуговування;
- роздрібну торговельну мережу.
Поповнення електронних проїзних документів здійснюється:
- у терміналах самообслуговування;
- через мережу Інтернет.
2.3 Автоматизованою системою обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті передбачається встановлення наступних основних тарифних планів, вартість проїзду по яким встановлюється організатором перевезень:
- «разова поїздка» - передбачає використання паперового носія з QR-кодом та застосуванням підвищувального коефіцієнту до базового тарифу;
- «електронний гаманець»/«електронна скарбничка» - передбачає використання електронного носія багаторазового використання (з можливістю поповнювання) та базового тарифу. Починаючи з певної суми поповнення, до базового тарифу може бути застосований понижуючий коефіцієнт. Термін дії тарифного плану обмежується сумою внесених коштів;
- «проїзний» - передбачає використання електронного носія багаторазового використання, термін дії якого визначається при його придбанні (поповненні), незалежно від кількості поїздок та використання понижуючого коефіцієнту до базового тарифу на розрахункову кількість поїздок;
- «пільговий» - передбачає використання електронного носія багаторазового використання, що забезпечує пільговий проїзд при наявності підтверджуючого пільгового документу відповідного зразка.
Додаткові тарифні плани можуть бути запроваджені Єдиним оператором за погодженням із організатором перевезень. Вартість проїзду по додатковим тарифним планам встановлюється рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради.
2.4 Перелік пільгових категорій громадян за соціальною ознакою та сфера використання пільгових проїзних документів встановлюється Одеською міською радою відповідно до чинного законодавства України. 
Особи, які мають право на пільговий проїзд отримують відповідні проїзні документи в районних управліннях соціального захисту департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради або інших уповноважених органах.

3. Порядок використання проїзних документів в салоні транспортного засобу
3.1 Безпосередньо після входу до салону транспортного засобу, не чекаючи наступної зупинки пасажир повинен здійснити реєстрацію (валідацію) поїздки. Реєстрація здійснюється шляхом піднесення проїзного документу до інтерактивного табло валідатора. При цьому на інтерактивному табло відображується підтвердження реєстрації. У разі відмови в реєстрації, що також відображається на інтерактивному табло (закінчення терміну дії, використання підробленого документу, тощо), поїздка вважається неоплаченою і пасажир на найближчій зупинці повинен вийти з транспортного засобу.
3.2 Незалежно від успішної реєстрації проїзду пасажир, що використовує «пільговий» тарифний план, повинен мати при собі посвідчення встановленого зразка, що дає право на відповідну пільгу.

4. Порядок контролю оплати проїзду
4.1. Контроль оплати проїзду здійснюється уповноваженими особами – контролерами, які повинні мати при собі посвідчення та нагрудний знак встановленого зразка.
Контроль оплати проїзду здійснюється на шляху прямування під час руху транспортного засобу. 
При вході до салону транспортного засобу контролер пред’являє своє посвідчення водію, який в свою чергу сповіщає пасажирів про початок здійснення контролю оплати проїзду. Контроль оплати проїзду здійснюється шляхом піднесення проїзного документу до мобільного терміналу контролера, який підтверджує або спростовує реєстрацію проїзного документу у відповідному транспортному засобі під час виконання відповідного рейсу.
4.2 Відсутність відповідної реєстрації проїзду та безоплатне провезення пасажиром дитини віком від 7 до 16 років або неоплаченого багажу тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством. Для продовження поїздки пасажир, окрім сплати штрафу, повинен здійснити реєстрацію проїзного документу. 
4.3 У разі відмови від реєстрації проїзного документу пасажир повинен вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці, а у разі відмови у сплаті штрафу контролер має звернутися до органів поліції.

5. Права і обов'язки учасників транспортного процесу
5.1 Права і обов'язки Єдиного оператора
5.1.1. Єдиний оператор зобов’язаний:
- здійснювати постійну підтримку функціонування відповідних баз даних, у т.ч. щодо маршрутної системи міста, транспортних засобів, що її обслуговують, графіків та розкладів руху, тощо;
- забезпечити фіксацію та обробку інформації щодо реєстрації проїзних документів у відповідних транспортних засобах на відповідних маршрутах, у тому числі інформації щодо обсягів перевезень пільгових категорій громадян;
- здійснювати оперативний контроль дотримання транспортними засобами графіків та розкладів руху, облік кількості виконаних рейсів;
- забезпечити інформування пасажирів щодо графіків та розкладів руху транспортних засобів, а також вартості проїзду згідно встановлених тарифних планів;
- надавати необхідну технічну допомогу щодо забезпечення безперебійного функціонування бортового обладнання (валідаторів, бортових комп’ютерів, тощо) транспортних засобів;
- у разі отримання підтвердженої інформації про технічну несправність транспортного засобу або інших обставин, що не дають змогу завершити рейс, забезпечити функціонування бортового обладнання у режимі відміни реєстрації проїзних документів;
- терміново інформувати організатора перевезень щодо виникнення надзвичайних ситуацій на маршрутах міста;
- забезпечити інформування водіїв транспортних засобів щодо термінових розпоряджень уповноважених структур у разі виникнення надзвичайних ситуацій на маршрутах міста;
- забезпечити оперативне інформування організатора перевезень та перевізників щодо дотримання графіків та розкладів руху, обсягів перевезень і отриманої виручки;
- забезпечити своєчасну оплату послуг, наданих перевізниками, згідно встановленого порядку.
5.1.2. Єдиний оператор має право:
- отримувати від організатора перевезень інформацію щодо маршрутної мережі, графіків та розкладів руху транспортних засобів, а також вартості проїзду згідно встановлених тарифних планів;
- отримувати від перевізників інформацію, необхідну для формування добових рознарядок роботи транспортних засобів;
- своєчасно отримувати винагороду за надані послуги у розмірі та у строк, зазначені у договорі.

5.2 Права і обов'язки перевізника
5.2.1 Перевізник повинен: 
- виконувати вимоги законодавчих і нормативно-правових актів України у сфері перевезення пасажирів та цих Правил; 
- утримувати транспортні засоби та бортове обладнання в належному технічному і санітарному стані та забезпечувати їх зберігання;
- забезпечувати контроль технічного і санітарного стану транспортних засобів та бортового обладнання перед виїздом на маршрут; 
- забезпечувати проведення медичного контролю стану здоров'я водіїв; 
- забезпечувати безпеку дорожнього руху та перевезень пасажирів; 
- встановлювати в кожному транспортному засобі, що експлуатується для перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування, валідатори, інше обладнання, яке необхідне для забезпечення ефективного процесу функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті;
- забезпечувати реєстрацію у Єдиного оператора транспортних засобів з відповідним бортовим обладнанням, що використовується для перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування;
- підтвердити Єдиному оператору інформацію щодо виникнення технічної несправності транспортного засобу або інших обставин, що не дають змогу завершити рейс, для забезпечення переводу обладнання у режим відміни реєстрації проїзних документів;
- надавати Єдиному оператору інформацію, необхідну для формування добових рознарядок; 
- забезпечити дотримання графіків та розкладів руху.
5.2.2 Перевізник має право: 
- обмежувати або припиняти перевезення в разі стихійного лиха, епідемії, епізоотії або іншої надзвичайної ситуації;
- припиняти рух транспортних засобів у разі виникнення загрози життю та здоров’ю пасажирів;
- оперативно отримувати інформацію щодо дотримання графіків та розкладів руху, обсягів перевезень, суми виручки від наданих послуг;
- надавати організатору перевезень та Єдиному оператору пропозиції щодо вдосконалення організації роботи на міських маршрутах загального користування;
- отримувати своєчасно та в повному обсязі оплату за надані послуги з перевезень пасажирів на міських маршрутах загального користування. 

5.3 Права і обов'язки водія
5.3.1 Водій міського пасажирського автомобільного або електричного транспорту зобов'язаний: 
- виконувати вимоги Правил надання послуг пасажирського автомобільного або електричного транспорту загального користування, технічної експлуатації транспортного засобу та цих Правил; 
- мати з собою і пред'являти для перевірки уповноваженим посадовим особам документи, передбачені законодавством; 
- дотримуватися визначеного маршруту та розкладу руху транспортного засобу; 
- забезпечити інформування пасажирів про назви зупинок; 
- вживати необхідних заходів для безпеки пасажирів у разі виникнення перешкод для руху на маршруті (туман, ожеледь тощо), які не дають змоги продовжити поїздку, а також у разі вимушеної зупинки транспортного засобу;  
- зупиняти транспортний засіб за сигналом контролера, виконувати його вказівки та сприяти у здійсненні контролю, якщо це не заважає безпеці дорожнього руху;
- у разі неможливості завершення рейсу, повідомити Єдиного оператора для організації процесу відміни реєстрації проїзних документів;
- бути охайно одягненим, чемно поводитися з пасажирами;
- надавати необхідну допомогу при обслуговуванні пасажирів з обмеженими фізичними можливостями.
5.3.2 Водій міського пасажирського автомобільного або електричного транспорту при перевезенні пасажирів має право: 
- вимагати від пасажирів виконання обов'язків, передбачених цими Правилами, а також норм поведінки в громадських місцях;
- вимагати від пасажирів звільнення салону при порушенні ними даних Правил;
- звертатися до працівників поліції у разі порушення пасажирами громадського порядку;
- перевіряти наявність та правильність оформлення документів у контролерів;
- не допускати до поїздки пасажирів, які перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, порушують громадський порядок, мають при собі небезпечні вантажі, зокрема легкозаймисті, вибухонебезпечні і такі, що можуть забруднити транспортний засіб чи одяг пасажирів. 

5.4 Права і обов'язки пасажирів
5.4.1 Пасажир зобов'язаний: 
- придбати проїзний документ до початку поїздки у транспортному засобі
- після входу до салону транспортного засобу здійснити реєстрацію проїзного документу у салоні транспортного засобу;
- у разі виявлення контролером відсутності проїзного документу чи не здійснення його реєстрації, відсутності пільгового документу, сплатити штраф. Для продовження поїздки пасажир також повинен здійснити реєстрацію проїзного документу, в іншому випадку, він повинен залишити салон транспортного засобу на найближчій зупинці;
- у разі користування тарифним планом «пільговий», надати контролерам документ, що підтверджує його право на відповідну пільгу;  
- забезпечити іншим пасажирам вільний доступ до валідаторів;
- утримуватися від: перешкоджання зачиненню дверей транспортного засобу; розміщення багажу та ручної поклажі на сидінні і в місцях, що перешкоджають вільному переміщенню пасажирів уздовж салону; користування без потреби аварійним обладнанням; порушення громадського порядку;
5.4.2. Пасажир має право:
- на безпечне, своєчасне та високоякісне перевезення; 
- безоплатно провозити з собою на маршрутах загального користування ручну поклажу, одну одиницю багажу, а також одну дитину дошкільного віку без надання їй окремого місця. У разі перевезення більшої кількості багажу пасажир проводить повторну валідацію проїзного документа; 
- отримувати необхідну інформацію про умови і порядок руху та надання транспортних послуг під час виконання поїздки;
- анулювання реєстрації, у разі дострокового припинення поїздки внаслідок виникнення технічної несправності транспортного засобу або інших обставин, що не дають змогу завершити рейс;
- на компенсацію заподіяної шкоди. 

5.5 Права і обов'язки контролера
5.5.1 Контролер зобов'язаний:
 - мати службове посвідчення та нагрудний знак з особистим номером контролера, бланки штрафних квитанцій встановленого зразка, а також діючій мобільний термінал контролера;
- попередньо повідомити водія про початок проведення контролю, пред'явивши своє службове посвідчення;
- на вимогу пасажира пред'явити своє службове посвідчення, повідомити про місце роботи та місцезнаходження підприємства;
- починати здійснення контролю після повідомлення про це пасажирів;
- бути ввічливим і коректним;
- при накладенні адміністративного штрафу видати квитанцію встановленого зразка.
- у разі використання пасажиром тарифного плану «пільговий» здійснювати перевірку наявності документу, що підтверджує право на відповідну пільгу; 
- у разі необхідності забезпечити стягнення штрафу та реєстрації проїзного документу;
- у разі відмови у реєстрації проїзного документу забезпечити висадку відповідного пасажира на найближчій зупинці;
- у разі відмови від сплати штрафу, або порушення пасажиром громадського правопорядку звернутися до органів поліції.
5.5.2 Контролер має право:
- перевіряти додержання пасажирами їх обов’язків, передбачених цими Правилами та вживати заходів по усуненню їх порушень;
- вилучати в пасажирів недійсні проїзні документи, а також документи, що засвідчують право пільгового проїзду;
- вимагати від пасажирів під час здійснення перевірки бути ввічливими та поводитись коректно.

6. Прикінцеві положення
6.1 Зазначені Правила вводяться в дію у міру впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті м. Одеси. Термін дії та сферу застосування правил, з попереднім повідомленням пасажирів, визначає організатор перевезень;
6.2 Зміни та доповнення до цих Правил затверджуються рішеннями Одеської міської ради;
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