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ВСТУП
Процес об’єднання громад, який сьогодні відбувається в Україні вже дає свої перші по-

зитивні результати: новообрана місцева влада усвідомлює відповідальність перед громадою і 

намагається вирішувати першочергові,  наболілі питання мешканців, одним з яких є проблема 

транспортного сполучення з віддаленими селами.

Українські села занепадають не тому, що вони погані, а тому, що минула  влада від них «від-

городилася». Одним із наслідків «відгородження» є відсутність, або незадовільна якість тран-

спортного сполучення. Проблема транспортної доступності – це одне з тих питань, яке турбує 

тисячі людей. Уявіть собі сім’ю, яка живе в селі і має  дітей. Вони не можуть вільно поїхати по-

лікуватись, вони не можуть навчити дитину музики, вони не можуть відвести її до доброго ре-

петитора, вони не можуть купити їй одяг. Вони стикаються з тим, що кожна з таких ситуацій ви-

магає у них грошей і часу. І вони думають, що з тим робити. Проблема загострюється у зв’язку 

з тим, що у селах катастрофічно не вистачає робочих місць, а люди мають унікальну здатність 

– голосувати ногами. І вони це роблять. Молодь у пошуках кращого життя виїжджає,  народжу-

ваність різко падає, що приводить до поступового вимирання окремих населених пунктів. 

У країнах Євросоюзу переконані, що віддалені села з гіршою транспортною доступністю 

повинні мати якусь преференцію.  Тобто є програми підтримки, є конкурси, гранти для таких 

населених пунктів.  Новостворені об’єднані громади  одним із пріоритетних завдань вважають 

покращення якості життя у віддалених селах, провідним маркером якого буде регулярне тран-

спортне сполучення.

Захід, що був підданий евалюації -  стан транспортного сполучення між центром громади 

(смт. Недригайлів) та віддаленими селами. Дослідження проводилось на прикладі села Марша-

ли. Методологія дослідження поєднує якісні кабінетні та польові методи: аналіз законодавства, 

програм, аналітичних даних, інтерв’ю та фокус-групові дискусії за участю представників керів-

них органів ОТГ, технічних фахівців та експертів, мешканців с. Маршали, керівників та інженер-

но-технічних працівників бюджетних та комунальних установ. 

Словник скорочень та абревіатур.  

Смт.- селище міського типу; 

ОТГ- обєднана територіальна громада; 

РДА – районна державна адміністрація; 

ОДА – обласна державна адміністрація; 

ДФРР- державний фонд регіонального розвитку, один із найбільших грантодавців для 

об’єднаних громад в Україні, працює за умов співфінансування проектів громадами.
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Мета  та цілі дослідження 
Основною метою заходу, що був підданий евалюації був аналіз забезпечення регулярного 

транспортного сполучення між центром громади (смт. Недригайлів) та віддаленими селами. 

Дослідження проводилось на прикладі села Маршали, тому що воно  є найбільш віддаленим, 

але крупним населеним пунктом: відстань між  Недригайловом та Маршалами становить 39 км., 

по маршруту є 6 зупинок в селах громади: Кулішівка, Хоружівка, Беседівка, Гринівка, Якименки, 

Гринівка. Кількість населення с. Маршали – 330 чол., працездатного населення -159, в т.ч. пра-

цюючого- 127, за межами села – 56. Дітей – 35 чол.. У с. Маршали є 4 обєкти інфраструктури: по-

чаткова школа- дитсадок, будинок культури, бібліотека та фельдшерсько- акушерський пункт. 

Тип дослідження, яке проводилось - action research («дослідження дією»)- порівняльні 

дослідження, що стосуються умов в яких реалізуються певні дії влади, а також ефекти цих дій. 

У нашому випадку ми оцінювали стан існуючого транспортного сполучення між центром гро-

мади та найвіддаленішим  селом, умови, в яких реалізується транспортне сполучення, з метою 

визначення потреби  та перспективи вдосконалення транспортного сполучення вищевказано-

го маршруту. Спільно з місцевою владою (керівництвом ОТГ) ми визначали основні проблеми 

даного соціального проекту: 

• незадовільний стан  частини доріг, 

• висока затратність транспорту, 

• відсутність державного фінансування на проїзд громадян пільгових категорій, 

• невисокий пасажиропотік;

• Відсутність конкуренції серед перевізників

 Проаналізувавши фактори, що перешкоджають організації задовільного транспортного 

сполучення та те, як вони сприймаються мешканцями громади,  пропонуємо певні рекоменда-

ції для їх вирішення. 

У ході проведення евалюації  були дані відповіді на наступні дослідницькі питання, що 

визначали цілі дослідження:

1. Чому існуючий стан транспортного сполучення між центром громади та віддаленими 

селами є проблемним?

2. Чому місцева влада акцентує свою увагу саме на забезпеченні маршруту Недригайлів 

– Маршали?

3. Яких результатів дослідження очікує від евалюації місцева влада?

4. Які саме заходи повинна здійснити місцева влада для вирішення існуючої проблеми 

транспортного сполучення? 

5. Хто буде зацікавлений в результатах евалюаціі, та які вигоди отримають зацікавлені 

сторони?

6. Яким чином керівництво Недригайлівської ОТГ використає результати дослідження.
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ВИСНОВКИ
 ● На момент проведення евалюації, як особисті спостереження, так і прове-

дені інтерв’ю дають підставу стверджувати, що транспортне сполучення 
між смт. Недригайлів та с. Маршали існує. Автобус курсує двічі на день у 
зручний для мешканців віддаленого села час (Додаток «Розклад руху»). 
Ціна квитка 20-25 грн., у залежності від того де квиток придбали. Квитки 
продає виключно автостанція, де сідає дуже мало пасажирів. Решту водій 
підбирає дорогою і не обілечує. У зворотному напрямку (Маршали – Не-
дригайлів пасажири також не отримують квитки). 

 ● Маршрут обслуговує перевізник із обласного центру, м. Суми, який не вва-
жає його перспективним (достатньо рентабельним). Найбільшою пробле-
мою є відсутність гарантованого відшкодування з боку держави та місце-
вої влади вартості перевезень пільгових категорій громадян.

 ● Конкуренція з боку інших перевізників відсутня, тому влада громади виму-
шена заключати тимчасові короткострокові  угоди, що не гарантує стабіль-
не і регулярне  транспортне сполучення. Стан дорожнього покриття марш-
руту, в цілому, задовільний. Але окремі ділянки  потребують капітального 
ремонту. У зимово- весняний період мали місце часті відміни рейсів пере-
візником, що привело до нерегулярного сполучення і скарг з боку місце-
вих жителів та депутатів до органів місцевої та виконавчої влади.

 ● Так як село є найвіддаленішим у громаді (39 км від центру), дана проблема 
постійно знаходиться на контролі у керівництва громади. Ідуть перегово-
ри з місцевим перевізником, який планує найближчим часом організову-
вати транспортне обслуговування цього маршруту і маршрутів у селищі.

 ● Програмою соціально-економічного розвитку на 2017 рік передбачено 
придбання 2 мікро-автобусів, і створення власного автопарку, який в пер-
спективі повинен обслуговувати і маршрут Недригайлів – Маршали.
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Очікувані ефекти
Проведене дослідження повинно надати владі систематизовану інформацію та відповідні 

рекомендації, керуючись якими вона повинна вирішити проблему транспортного сполучення 

з віддаленими селами: 

 ● Розробити заходи, спрямовані на забезпечення належної якості обслугову-
вання пасажирів та недопущення скорочення виконання рейсів на марш-
рутах загального користування на території населених пунктів об’єднаної 
територіальної громади; 

 ● Покращити якість обслуговування населення автомобільним пасажир-
ським транспортом фірмами- перевізниками шляхом подальшого вдоско-
налення маршрутної мережі, облаштування автобусних зупинок, своєчас-
ного відшкодування витрат на пільгове перевезення пасажирів;

 ● Провести невідкладні ремонти та реконструкції автомобільних доріг на 
територіі ОТГ;Систематично проводити інформаційно- розяснювальну ро-
бота з водіями та місцевим населенням, щодо необхідності обовязкового 
придбання пасажирами проїздних документівВивчити можливості та до-
цільність створення власного комунального автомобільного парку.

Характеристика предмету дослідження

Характеристика громади

Недригайлівська об’єднана територіальна громада була створена у  результаті місцевих 

виборів  у грудні 2016 року. 

Територія Недригайлівської об’єднаної територіальної громади згідно з адміністратив-

но-територіальним устроєм України входить до складу Недригайлівського району Сумської 

області.  

Недригайлівська об’єднана територіальна громада (далі – Недригайлівська селищна 

рада) утворилася на базі об’єднання 1 селищної та 5 сільських рад Недригайлівського району 

(Недригайлівська селищна рада, Гринівська сільська рада,  Іваницька сільська рада, Ку-

лішівська сільська рада, Маршалівська сільська рада, Хоружівська сільська рада) з адмі-

ністративним центром смт Недригайлів та складає четверту частину всього району. До складу 

громади входить 23 населених пункти, а саме: смт. Недригайлів, с. Віхове, с. Пушкарщина, с. 

Луки, с. Вакулки, с. Кулішівка, с. Бродок, с. Костянтинів, с. Хоружівка, с. Лаврове, с. Спартак, с. 

Біж, с. Дараганове, с. Омелькове, с. Іваниця, с. Зелене, с. Чемоданівка, с. Клин, с. Гринівка, с. Не-

лини, с. Якименки, с. Маршали, с. Польове. Загальна площа території Недригайлівської об’єдна-
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ної громади складає 295,66 кв. км. Карта громади представлена на рис 1. 1.

Адміністративний центр територіальної громади знаходиться в селищі Недригайлів. 

Відстань від адміністративного центру  громади до обласного центру – 72 кілометри.

Територія Недригайлівської об’єднаної територіальної громади є нерозривною, її межі 

визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що об’єдналися.

Суміжними територіями громади є:

1) зі сходу – Вільшанська об’єднана територіальна громада та Засульська сільська рада 

Недригайлівського району Сумської області;

2) з півдня – Сакунихська та Червонослобідська сільські ради Недригайлівського району 

Сумської області;

3) з південного заходу – Курманівська, Коровинська та Томашівська сільські ради Недри-

гайлівського району Сумської області;

4) з півночі – Біжівська сільська рада Буринського району, Смілівська сільська рада Ро-

менського району та Тернівська селищна рада Сумської області; (рис. 1.1).

Територія громади є логістично привабливою, оскільки через неї  проходить автодорога 

національного значення Н-07 Київ-Суми-Юнаківка та автомобільний шлях регіонального зна-

чення Т-19-04 «Білопілля-Терни-Липова Долина-Гадяч».

Рис. 1.1. Недригайлівська ОТГ
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Загальна демографічна ситуація на території громади характеризується від’ємним при-

родним приростом населення.

Станом на 01.01.2017 року загальна чисельність населення об’єднаної територіальної 

громади складає 8753 осіб. (Рис. 1.2)

Рис. 1.2. Структура населення Недригайлівської ОТГ

Співвідношення між чоловіками та жінками у різних вікових групах відрізняється. Ана-

лізуючи працездатне населення, співвідношення становить 51% та 49% відповідно. У віковій 

групі старше 60 років спостерігається диспропорція між чоловіками та жінками у бік жіночої 

частини населення. Співвідношення чоловіків та жінок до загальної кількості пенсіонерів ста-

новить 36,7 % та 63,3 % відповідно.

В Недригайлівській об’єднаній громаді кількість населення працездатного віку складає 

4692 осіб. Найбільший відсоток працюючого населення зайнятий в  особистому підсобному 

господарстві і складає 48% до загальної чисельності населення працездатного віку.

Недригайлівська об’єднана територіальна громада має вигідне транспортне сполучен-

ня. Територією громади проходить автомобільна автодорога національного значення Н-07 

Київ-Суми-Юнаківка та автомобільний шлях регіонального значення Т-19-04 «Білопілля-Тер-

ни-Липова Долина-Гадяч».

Транспортне сполучення жителів населених пунктів громади виконувались автомобіль-

ним транспортом загального користування у приміському та міжміському сполученні.

Постійним транспортним сполученням з нинішнім районним центром – смт. Недригайлів 

забезпечені майже всі населені пункти громади. 

У 2017 році в разі виконання функцій організатора перевезень пасажирів в межах гро-

мади, селищною радою буде забезпечено роботу по безперебійному перевезенню пасажирів 

до адміністративного центру громади смт Недригайлів за напрямами які задоволять потреби 

жителів у перевезеннях: Недригайлів-Хоружівка, Недригайлів-Маршали, Недригайлів-Іваниця, 

Недригайлів-Гринівка. 



9

Теорія втручання

Сценарій вирішення проблеми  принятий за  загальною схемою , (рис. 2.1) : 

 Рис. 2.1. Основні елементи теорії програми.

Проблема:  відсутність регулярного транспортного сполучення між смт. Недригайлів та 

віддаленими селами, в т. ч.  с. Маршали, що знаходиться на відстані 39 км від  центру громади

Ресурси:

• Стратегія розвитку Сумької області до 2020 року, що передбачає розвиток сільських 

віддаленних територій

• Наявність Програми соціально - економічного розвитку ОТГ, що передбачає забезпе-

чення регулярного транспортного сполучення з віддаленими селами, що фінансувати-

меться з бюджету громади; 

• Наявність діючого обласного міжміського маршруту Суми – Маршали;

• Наявність суб’єктів підприємництва -  фірм, що займаються транспортними перевезен-

нями та мають спеціальні дозвільні документи

• Статус ОТГ, що на законодавчому рівні дає можливість відшкодування втрат автомо-

більних перевізників від перевезень пільгових категорій  пасажирів з бюджету ОТГ

• Розроблений спеціалістами  селищної ради та поданий до участі Конкурсний  Проект  

на придбання транспортного засобу (маршрутки) марки «Рута» для виконання переве-

зень пасажирів автомобільним транспортом загального користування в межах об’єд-

наної громади. За рахунок коштів  ДФРР

• Наявність в бюджеті ОТГ достатніх коштів на реалізацію заходів по придбанню автобу-

сів, передбачених програмою соціально= економічного розвитку 

Дії влади: 

• Проведення конкурсу серед місцевих перевізників

• Участь у міжнародних і державних програмах розвитку територій для залучення коштів 

на створення власного комунального автопарку

• Придбання транспортного засобу (маршрутки) марки «Рута» для виконання переве-

зень пасажирів автомобільним транспортом загального користування в межах об’єд-

наної громади за рахунок бюджетних коштів громади у 2017 році

Проблема

Дії
Короткострокові 
ефекти

Довгострокові ефекти 
(зміна)

Як вирішити проблему?

Що потрібно, 
для вирішення проблеми?

Чинники успіху
Чинники поразки

Ресурси
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• Придбання транспортного засобу (маршрутки) марки «Рута» для виконання переве-

зень пасажирів автомобільним транспортом загального користування в межах об’єд-

наної громади. За рахунок коштів  ДФРР у 2017 році

• Компенсація втрат від перевезень пільгових категорій пасажирів перевізнику з бюдже-

ту ОТГ

Чинники успіху (сприятливі чинники):

•  державна політика в сфері підтримки занедбаних сільських територій;

•  зацікавлененість  керівництва ОТГ в проведенні  заходів щодо забезпечення регуляр-

ного транспортного сполучення з віддаленими селами, що фінансуватиметься з бю-

джету громади

•  Вигідне географічне розташування об’єднаної громади;

• Задовільний стан дорожнього покриття на більшій частині маршруту Недригайлів – 

Маршали;

•  логістична привабливість території громади, оскільки через неї  проходить автодорога 

національного значення Н-07 Київ-Суми-Юнаківка та автомобільний шлях регіонально-

го значення Т-19-04 «Білопілля-Терни-Липова Долина-Гадяч».

• можливість зовнішнього залучення  фінансових ресурсів для створення власного авто-

парку ( Європейські фонди, ДФРР, співробітництво громад);

• інформаційно – просвітницька робота з населенням щодо обов’язкового придбання 

проїздних документів для обліку кількості пасажироперевезень

Чинники поразки (бар’єри, що можуть підвищити ризики відміни маршруту, або вплину-

ти на  його регулярність):

• незадовільний стан частини автомобільних доріг на території об’єднаної громади; 

• відсутність конкуренції перевізників на обслуговування приміських автобусних марш-

рутів;

• відшкодування витрат перевізників на перевезення пільгових категорій населення в 

галузі пасажирських автомобільних перевезень на рівні держави;

• недостатній пасажиропотік на маршрутах до віддалених сіл

• не видача проїздних документів водіями автотранспорту;

• зростання цін на пальне та ПММ, що приведе до росту собівартості пасажиро-кіломе-

тра;

• зростання кількості збиткових пасажирських маршрутів у сільській місцевості.
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Короткострокові ефекти:

• підвищення якості обслуговування пасажирів

• недопущення скорочення регулярного виконання рейсів на маршрутах загального ко-

ристування на території населених пунктів об’єднаної територіальної громади;

• зменшення збиткових пасажирських маршрутів за рахунок організаційних заходів та 

зміни повіденкових навичок пасажирів;

• зменшення ризиків відсутності транспортного сполучення; 

Довгострокові результати:

• Вирішення проблеми транспортної доступності віддалених сіл

• Зростання привабливості сільських територій для молодих сімей

• Покращення якості життя сільського населення

• Збільшення кількості сільського населення

Показниками, які покажуть ступінь реалізації (виміряють ефекти) можуть бути: 

• зменшення, або повна відсутність скарг місцевих жителів до влади стосовно тран-

спортного сполучення;

• динаміка кількості рейсів у порівнянні з аналогічним минулим  періодом;

• збільшення кількості придбаних пасажирами квитків, що дозволить адекватно розра-

хувати рентабельність рейсу

 Критерії оцінювання

• узгодженість (внутрішня і зовнішня) – аналіз  законодавчої, нормативної та стратегіч-

ної документації, на основі якої буде виконуватися сценарій; 

•  відповідність – аналіз  адекватності  публічних дій керівництва ОТГ  щодо  вирішення  

проблем  транспортного сполучення в громаді; 

• передбачувана результативність – аналіз  доцільності підібраних  заходів з погляду 

досяжності визначених цілей,  використання ресурсів та системи їх організації.  

• передбачувана ефективність – оцінка того, чи досягнення цілей виправдовує витрати 

та необхідність  оптимізації  використання ресурсів так, щоб досягти запланованих ці-

лей в найменш затратний спосіб. 
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Методологія дослідження та інструменти збору даних
Дослідження проведено групою евалюаторів  в рамках проекту «Застосування евалюації 

у процесі ефективного управління об’єднаною громадою» з серпня по жовтень 2017 року в 

Недригайлівській об’єднаній територіальній громаді Сумської області.

Стратегія дослідження поєднує кількісні та якісні методи: 

Аналіз документів (кабінетні дослідження):

• Закон України про автомобільний транспорт ( Відомості Верховної Ради України 

(ВВР), 2001, N 22, ст.105 ), із змінами і доповненнями.), що  регулює відносини між 

автомобільними перевізниками, замовниками транспортних  послуг,  органами  

виконавчої  влади  та  органами    місцевого  самоврядування,   пасажирами,   влас-

никами транспортних  засобів,  а  також  їх  відносини  з  юридичними  та фізичними  

особами  -  суб›єктами підприємницької діяльності,  які забезпечують  діяльність  

автомобільного  транспорту  та   безпеку перевезень. 

• Паспорт Недригайлівської ОТГ - сайт «Децентралізація влади»,  http://old.

decentralization.gov.ua/region/common/id/104#tab1

• Офіційний сайт Недригайлівської селищної ради – характеристика громади, гео-

графічне розташування, демографічні відомості, відомості про керівництво гро-

мади та окремі населені пункти.

• Програма соціально - економічного розвитку Недригайлівської ОТГ - пункт 3.1. 

Транспорт та транспортна інфраструктура - інформація щодо реального стану та 

очікувань щодо транспортного сполучення

• Офіційний сайт Недригайлівської Райдержадміністрації (Виконавча влада)

• Програма соціально - економічного розвитку Недригайлівського району Сумської 

області – місцеве самоврядування

• Схема та характеристика  приміського  маршруту Недригайлів – Маршали

• Розклад руху автобусів по маршруту Недригайлів -  Маршали

Мета аналізу документів:

• визначення відповідності дій керівництва ОТГ державній політиці в сфері децен-

тралізації, розвитку сільських територій  та транспортного сполучення;

• визначення потенціалу покращення якості обслуговування  пасажирів;

• вирішення проблеми транспортної доступності мешканців віддалених сіл в Укра-

їні;

• правові,  технічні та організаційні питання щодо коротко- та довгострокових ефек-

тів постійного транспортного сполучення центру громади з віддаленими селами.
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Польові дослідження

• Поїздка та візуальний огляд, спостереження стану дорожнього покриття, автостанції  

та автобусу, що здійснює регулярні перевезення  по маршруту Недригайлів – Маршали. 

Мета: дати власну оцінку фактичному стану дороги, що з’єднує  населені пункти по 

маршруту та якості послуг автоперевізника 

•  Фокус-група (1) та  індивідуальні інтерв’ю (14) із заінтересованими особами:

Метою фокус-групи та інтерв’ю,  які були проведені  11-13 жовтня 2017 року з зацікавле-

ними особами, було отримання інформації щодо оцінки ситуації та особистого бачення   

стану транспортного сполучення кожною зі сторін Загалом у фокус- групі та інтерв’ю 

взали участь 19 осіб. 

Фокус-група

•  представники керівництва та депутати   ОТГ (заступники, провідні спеціалісти та 

депутати) загалом 7 чоловік

Індивідуальні інтерв’ю: (14)

• Селищний голова;

• Начальник управління розвитку сільських територій Недригайлівської РДА

• Начальник відділу економіки селищної ради;

• Староста с. Маршали;

• Директор Недригайлівської автостастанції 

• Потенційний перевізник

• Бувший перевізник

• Водій маршрутки 

• Пасажир

• Диспетчер служби таксі

• Таксист

• Мешканці с. Маршали (3)

При обробці даних дослідження застосовано метод тріангуляції  - аналіз та використання 

даних, отриманих з трьох чи більше джерел із використанням різних методів. Застосування 

тріангуляції дає можливість отримати погляд на подію з різних точок зору.

Тріангуляція методів досягнута використанням :

1. індивідуальних інтерв’ю;  

2. проведенням фокус – групи  

3. та аналізом документів та інтернет – джерел. 

Тріангуляція джерел дослідження досягнута шляхом отримання інформації від різних ці-

льових груп: влади громади, районної влади, перевізників, пасажирів, місцевих жителів, пред-

ставників служби таксі та  директора автостанції. 
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Презентація результатів дослідження 

 ● Чому існуючий стан транспортного сполучення між центром громади та 
віддаленими селами є проблемним?

• Наскільки у Недригайлівській громаді є актуальною проблема транспортного спо-

лучення? Які причини впливають на його якість?

• Хто на територіі громади займається наданням транспортних послуг?

• Чому перевізники не хочуть обслуговувати маршрути до віддалених сіл?

• Як ви оцінюєте стан дорожнього покриття?

Представники всіх цільових груп сказали, що, в цілому, стан транспортного сполучення 

є задовільним. Недригайлівська об’єднана територіальна громада була створена у  результаті 

місцевих виборів  у грудні 2016 року, до її складу входять 23 населених пункти. На сьогодні 

існує  транспортне сполучення майже з усіма селами громади. Цьому сприяє вигідне геогра-

фічне розташування та зручна логістика, оскільки через громаду   проходить автодорога наці-

онального значення Н-07 Київ-Суми-Юнаківка та автомобільний шлях регіонального значення 

Т-19-04 «Білопілля-Терни-Липова Долина-Гадяч».

До 2017 року організація транспортних перевезень відносилась до компетенції районної 

державної адміністрації. За словами начальника управління розвитку сільських територій РДА 

Надії Веретільник, останні 10 років пасажирські перевезення в межах району здійснював один 

постійний перевізник, який чітко виконував умови договору, тому великих проблем не було.

 «У кінці 2015 року змінилось законодавство, згідно якого перевізникам відшкодовувались 

витрати на перевезення пільгових категорій пасажирів з державного бюджету. Цей обов’язок 

поклали на місцевій бюджет, де коштів катастрофічно не вистачає. Ми залишились винними 

перевізнику велику суму, тому з квітня 2016 року він припинив договірні відносини. Ми ого-

лосили конкурс, але до сьогоднішнього дня документи не подані. Приходять підприємці, ми 

заключаємо короткострокові угоди, вони пробують і відмовляються, зсилаючись на нерента-

бельність» . 

Начальник Недригайлівської автостанції також говорив, що перевізники скаржаться на 

невеликий пасажиропотік. «Водії маршруток хитрять, домовляються з пасажирами, щоб части-

на не брала квитки в касі, забирають їх за поворотом і не обілечують. Ми намагались контро-

лювати, писали власникам, але марно. Така ж картина, коли їде рейс із села, білетів ніхто не 

вимагає і не видає».

  Пасажир маршрутки « Суми- Маршали»: «Як іду з Недригайлова, беру квиток у касі, але 

з автостанції їде мало пасажирів, більша частина сідають за мостом і білетів їм ніхто не дає. А з 

Маршалів коли їдемо, вообще ніколи водій білетів не дає».

Селищний голова говорить, що він намагався заключити договори з місцевими переві-

зниками, але ті відмовляються. 
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«Приходиться з Сумськими домовляться, просить. Ось запросив нового підприємця з Ро-

мен будемо з ним заключать угоду. А, взагалі треба власний транспорт купувать і самим пере-

везеннями займаться. Тому, що це одне із найактуальніших питань на сьогодні.». 

У програмі соціально - економічного розвитку громади передбачено придбання двох ав-

тобусів «Рута»у 2017 році.

Потрібно відмітити, що стан дорожнього покриття на території громади , в основному, 

задовільний, оскільки  в свій час бувший президент Ющенко, який є уродженцем Недригайлів-

щини, попіклувався про це, хоча місцями окремі ділянки знаходяться в аварійному стані.

Також великий вплив має «сезонність» доріг: восени, взимку та ранньою весною стан до-

ріг різко погіршується у зв’язку із проблемами зі снігоочисткою та поганими відтоками на до-

рогах. Саме в цей час, за словами старости та місцевих жителів і виникає найбільша кількість 

відмін маршрутів та їх нерегулярність.

 ● Чому місцева влада акцентує свою увагу саме на забезпеченні маршруту 
Недригайлів – Маршали?

• Скільки жителів у с. Маршали? Яка демографічна структура населення?

• Як часто до влади звертаються мешканці села та місцеві депутати з цього питання

• Чи є попутній транспорт? Чи можна замовити таксі?

Маршали є найвіддаленішим селом у громаді довжина маршруту у прямому напрямку – 

39 км, у зворотньому – 31 км, разом – 70 км.  По маршруту 14 зупинок.  (Додаток 1), Кількість 

населення  складає- 330 чоловік, з них працездатне населення – 159, молодь – 63, діти – 35.  

(Додаток 2). 

Сільський голова зауважила, що проблема транспортного сполучення є дуже актуаль-

ною, оскільки хоча на сьогодні є щоденні рейси автобусу «Суми - Маршали», в осінньо- зимо-

вий період з цим були великі проблеми. «Відстань велика, трасу не завжди чистять. Не раз 

було, що люди виходять, а автобусу немає. До кого зразу йдуть скаржиться? До мене. Тому я і 

прошу в сільського голови, щоб організував постійний маршрут. Ми ж і так Богом забуті. А в нас 

тут  школа початкова, садочок, ФАП, бібліотека, будинок культури . Всім майже щодня треба в 

Недригайлів. Та і в мене ж транспорту немає,  а в район все время треба.». Місцеві жителі також 

одностайні: 

«Я пожила людина, все время треба то в лікарню, то в пенсійний, харашо, як знаєш, шо 

буде автобус. І хай не розказують, що немає людей, у вихідні битком набитий ходе.» - Галина , 

пенсіонерка.

Скаржаться на те, що рейси не регулярні і вчителі місцевої школи.

 « Нас часто визивають то в районо, то якісь конкурси, то виставки. Як автобус не ходив, 

зовсім складно було. Приходилось скидаться на таксі, а це 240 грн. в одну сторону. Тому ждемо 

з опаскою зими. Ми вже до депутатів звертались, просили, обіцяли допомогти. ..Квитки водій 

ніколи не видає, а ми й не просимо.»
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Не дивлячись на те, що вартість квитка 20-25 грн., місцеві жителі говорять, що готові пла-

тити і більше, тільки б рейс був щоденним і регулярним. 

Селищний голова Недригайлова також зауважив, що питання транспортного сполучення 

з Маршалами часто піднімається на сесіях селищної та районної рад депутатами та у звернен-

нях громадян.

 ●  Яких результатів дослідження очікує від евалюації місцева влада?

 ● Які саме заходи повинна здійснити місцева влада для вирішення існуючої 
проблеми транспортного сполучення? 

Начальник відділу економіки селищної ради Людмила Данильченко раніше працювала 

в Недригайлівській РДА і займалась питаннями транспортного сполучення. Вона говорить, 

що основною проблемою організації пасажирських перевезень є низька рентабельність та 

відшкодування транспортних перевезень. «Ми б хотіли, щоб дослідження допомогло знайти 

відповідь на питання: Як зробити фінансово невигідний маршрут рентабельним?». Селищний 

голова твердо переконаний в тому, що проблему транспортного сполучення треба вирішувати 

першочергово. Власними силами разом з депутатами та начальником автостанції вони нама-

гаються вести переговори з різними перевізниками, планують створення власного комуналь-

ного автопарку. Під час проведення фокус- групи з провідними спеціалістами та депутатами 

також висловлювались побажання, щоб евалюатори знайшли засіб, який допоможе зробити 

даний маршрут потенційно привабливим. 

Під час проведення дослідження група евалюаторів зустрілась із місцевим перевізником, 

який багато років займався наданням цих послуг, а зараз категорично відмовляється через те, 

що влада не розрахувалася з ним за перевезення так званих пільговиків. 

За словами оператора транспорту, з яким ми говорили, 1 пасажиро/ кілометр має собівар-

тість 0,30 грн. Якщо на маршрутці стоїть газова установка витрати на паливо на 100 км переве-

зень становлять 100- 150 грн. Але окремі аварійні ділянки дороги (ями та вибоїни) приводять 

до швидкої амортизації та частої заміни запасних частин, а це сьогодні дорого коштує. Такої 

самої думки і водій маршрутки : «Ви подивіться який вік машини, знаєте скільки на зап. Частини 

потрібно? А пасажирів мало. Це  у вихідний день машина повна, а  в будній і половини місць не 

зайнято. Якщо з маршалів до Недригайлова і їдуть, то на Суми вже напів пустий».

Місцеві жителі вважають, що влада повинна брати на себе забезпечення транспортного 

сполучення, незалежно від рентабельності автоперевезень. Окрім невигідних є ще й рента-

бельні маршрути, які потрібно поєднувати при заключенні договорів з перевізником.

Також важливим фактором привабливості маршруту є вчасний ремонт і стан доріг. Це від-

мітили всі респонденти в своїх інтерв’ю.
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Місцеві таксисти відмітили, що виклики на даний маршрут бувають дуже рідко, приблиз-

но 1–2 рази на місяць. «Це недешево, десь 240–260 грн., та і ми неохоче їдемо, що неблизько, і 

дорога містами жахлива»

 ● Хто буде зацікавлений в результатах евалюаціі, та які вигоди отримають 
зацікавлені сторони?

 ● Яким чином керівництво Недригайлівської ОТГ використає результати до-
слідження.

У результатах евалюації зацікавлені всі групи респондентів:

• Місцева влада;

• Виконавча влада

• Перевізники

• Пасажири

• Місцеві жителі

Проведене дослідження показало, що організація транспортного сполучення по марш-

руту «Недригайлів - Маршали» є нагальною потребою для місцевих жителів та першочерговим 

завданням для влади. 
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Маршрут не є збитковим, оскільки місцеві жителі мають бажання користуватись ним, і 

наші власні спостереження підтвердили, що маршрутка має наповненість вище середньої. 

Стан доріг по маршруту не є критичним, існують певні ділянки, що потребують ремонту, але в 

цілому стан покриття задовільний. 

Вигідне розташування громади і можливість розпоряджатися власними коштами дають 

можливість місцевій владі вести переговори з перевізниками і комбінувати вигідні і невигідні 

маршрути при заключенні договорів. 

Ціна квитка є прийнятною, місцеві жителі готові платити і вищу ціну, вразі хх підняття. Все 

це дозволить організувати перевезення без понесення збитків перевізником.

Висновки та рекомендації
Основною метою заходу, що був підданий евалюації був аналіз забезпечення регулярного 

транспортного сполучення між центром громади (смт. Недригайлів) та віддаленими селами. 

Дослідження проводилось на прикладі села Маршали, тому що воно  є найбільш віддаленим, 

але крупним населеним пунктом. У цілому,  власні спостереження, аналіз нормативних доку-

ментів, опрацювання проведених інтерв’ю дозволило зробити наступні висновки:

1. На сьогодні регулярне та зручне для пасажирів транспортне сполучення між смт. 

Недригайлів та с. Маршали існує. 

2. Автобус курсує двічі на день у зручний для мешканців віддаленого села час (Дода-

ток «Розклад руху»). 

3. Ціна квитка 20-25 грн., у залежності від того де квиток придбали. Квитки продає ви-

ключно автостанція, де сідає дуже мало пасажирів. Решту водій підбирає дорогою 

і не обілечує. У зворотному напрямку (Маршали – Недригайлів пасажири також не 

отримують квитки). 

4. Маршрут обслуговує перевізник із обласного центру, м. Суми, який не вважає його 

перспективним (достатньо рентабельним). Найбільшою проблемою є відсутність га-

рантованого відшкодування з боку держави та місцевої влади вартості перевезень 

пільгових категорій громадян.

5. Конкуренція з боку інших перевізників відсутня, тому влада громади вимушена 

заключати тимчасові короткострокові  угоди, що не гарантує стабільне і регулярне  

транспортне сполучення. 

6. Стан дорожнього покриття маршруту, в цілому, задовільний. Але окремі ділянки  

потребують капітального ремонту. 

7. Велике значення має також сезонність стану доріг. У зимово- весняний період мали 

місце часті відміни рейсів перевізником, що привело до нерегулярного сполучення 

і скарг з боку місцевих жителів та депутатів до органів місцевої та виконавчої влади.

8. Так як село є найвіддаленішим у громаді (39 км від центру), дана проблема постійно 

знаходиться на контролі у керівництва громади. Ідуть переговори з місцевим пере-
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візником, який планує найближчим часом організовувати транспортне обслугову-

вання цього маршруту і маршрутів у селищі.

9. Програмою соціально- економічного розвитку на 2017 рік передбачено придбання 

2 мікро- автобусів, і створення власного автопарку, який в перспективі повинен об-

слуговувати і маршрут Недригайлів – Маршали.

10. Даний стратегічний документ розроблено відповідно існуючого законодавства:

• Закону України «Про автомобільний транспорт» ( Відомості Верховної Ради Укра-

їни (ВВР), 2001, N 22, ст.105 ), із змінами і доповненнями.), що  регулює відносини 

між автомобільними перевізниками, замовниками транспортних  послуг,  органа-

ми  виконавчої  влади  та  органами    місцевого  самоврядування,   пасажирами,   

власниками транспортних  засобів,  а  також  їх  відносини  з  юридичними  та 

фізичними  особами  -  суб›єктами підприємницької діяльності,  які забезпечують  

діяльність  автомобільного  транспорту  та   безпеку перевезень. 

• Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 2015, № 13, ст.91)

• Стратегія розвитку Сумької області до 2020 року, що передбачає розвиток сіль-

ських віддаленних територій

Спільно з місцевою владою (керівництвом ОТГ) ми визначали основні проблеми даного 

соціального проекту: 

• незадовільний стан  частини доріг, 

• висока затратність транспорту, 

• відсутність державного фінансування на проїзд громадян пільгових категорій, 

• невисокий пасажиропотік;

• Відсутність конкуренції серед перевізників

 Проаналізувавши фактори, що перешкоджають організації задовільного транспортного 

сполучення та те, як вони сприймаються мешканцями громади,  пропонуємо певні рекоменда-

ції для їх вирішення. 
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Проведене дослідження повинно надати владі систематизовану інформацію та відповідні 

рекомендації, керуючись якими вона повинна вирішити проблему транспортного сполучення 

з віддаленими селами: 

1. Розробити заходи, спрямовані на забезпечення належної якості обслуговування 

пасажирів та недопущення скорочення виконання рейсів на маршрутах загального 

користування на території населених пунктів об’єднаної територіальної громади. 

Для цього необхідно оголосити конкурс на перевезення пасажирів в середині сели-

ща, при умові виконання маршрутів до віддалених сіл.

2. Покращити якість обслуговування населення автомобільним пасажирським тран-

спортом фірмами – перевізниками, Зі сторони місцевої влади шляхом подальшого 

вдосконалення маршрутної мережі, облаштування автобусних зупинок, своєчасно-

го відшкодування витрат на пільгове перевезення пасажирів;

3. Провести невідкладні ремонти та реконструкції автомобільних доріг на територіі ОТГ;

4. Систематично проводити інформаційно- розяснювальну робота з водіями та місце-

вим населенням, щодо необхідності обовязкового придбання пасажирами проїзд-

них документів;

5. Вивчити можливості та доцільність створення власного комунального автомобіль-

ного парку.


