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Про організацію
Квітень 2014 року – створення громадського руху.
Серпень 2014 року – реєстрація громадської організації «Молодіжний інформаційно-
консалтинговий центр «За якісний транспорт»».

● підвищення безпеки проїзду в громадському транспорті;
● дотримання перевізниками транспортного законодавства, договорів про 

організацію перевезень на автобусних маршрутах;
● виконання автобусами всіх рейсів відповідно до паспортів маршрутів;
● ввічливе ставлення водіїв до пасажирів;
● належний технічний та санітарний стан автобусів;
● облаштування зупинок громадського транспорту;
● інформування пасажирів про стан справ у пасажирських перевезення;
● аналіз відгуків та скарг мешканців.

Основні завдання організації



Встановлення діалогу між учасниками
пасажирських перевезень

Круглий стіл щодо якості 
перевезень

Засідання робочих груп стосовно 
проблем транспорту

Громадськість

ПеревізникиВлада



Реальний стан пасажирських перевезень у Львові
Відсутність контролю за дотриманням умов договорів на 
перевезення

Неузгодженість транспортних схем міських та приміських 
маршрутів

Відсутність достатньої мережі виділених смуг для громадського 
транспорту

Неналежне інформаційне забезпечення пасажирів

Готівкова оплата проїзду, виконання водієм невластивих йому 
функцій

Облаштування зупинок не відповідає чинним вимогам



Інформаційне забезпечення пасажира
перший крок в покращенні якості перевезень

Запропоновано та офіційно затверджено Порядок розміщення інформації 
на автобусі та в салоні автобуса

Запропоновано та офіційно затверджено Порядок оцінювання якості 
(складова «автобус»)

Запропоновано форму розміщення в салонах автобусів графіків руху



Порядок розміщення інформації на автобусі та в салоні автобуса



Порядок розміщення інформації на автобусі
та в салоні автобуса



Львівський стандарт інформаційного забезпечення



Львівський стандарт інформаційного забезпечення



Порядок оцінювання якості складова автобус



Картка оцінювання якості



Форма розміщення в салонах
автобусів графіків руху



Аналіз даних



Рейд активістів на АТП стимул для перевізника



Рейд по розчищеню зупинок ГТ від приватного
транспорту



Акції конкурси для водіїв стимул до якісного
надання послуг



Рейд НАБРИДЛО Набір волонтерів



Європейська формула взаємовідносин

Пасажир • оплата 
проїзду

Замовник 
послуг

• покілометрова оплата 
за виконану роботу

Перевізник
• надання 

якісної 
послуги

Пасажир



Вимоги сучасності

Доступ до даних
трекерів

Електронний
квиток



Дякую за увагу!


