2

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
РОЗ'ЯСНЕННЯ
від 05.12.2014 р. N 17.4-12/72

ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о. Голови Держстату України
І.М.Жук
05 грудня 2014 року


Роз’яснення
щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
№ 2-етр (місячна) "Звіт про роботу міського електротранспорту"


Загальні положення

Ці Роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження № 2-етр  (місячна) "Звіт про роботу міського електротранспорту" (далі – форма). Звіт про роботу міського електротранспорту за формою заповнюється окремо для кожного виду транспорту - трамвай (фунікулер), тролейбус, метрополітен, міська електричка.
Форма охоплює дані за звітний місяць наростаючим підсумком (розділ І) та станом на кінець року (розділ ІІ). Показники розділу І форми відображені в числах з одним десятковим знаком після коми, розділу ІІ - у цілих числах, крім даних рядків 22, 23, 23.1, які відображені в числах з одним десятковим знаком після коми.
Зміст форми № 2-етр відповідає даним документів первинного обліку, а саме:
- разовим проїзним квиткам (талонам, жетонам);
- проїзним квиткам (карткам) тривалого користування;
- квитково-обліковим аркушам водіїв та кондукторів;
- накладній на видачу та продаж разових квитків на проїзд у міському електротранспорті – форма № 1 (разові квитки);
- накладній на видачу та продаж абонементних квитків на проїзд у міському громадському транспорті – форма № 2 (абонементні квитки);
- шляховому листу – форма № 3–ШЛ (шляховий лист);
- розрахунковим книжкам і квитанціям з продажу талонів та проїзних квитків, щомісячним відомостям з реалізації проїзних квитків;
- зведеним відомостям виконання планів перевезень пасажирів та доходу;
- рішенням держадміністрацій про затвердження тарифів на перевезення пасажирів за видами транспорту;
- технічним паспортам колійного господарства та контактної мережі;
- документам бухгалтерського обліку основних засобів;
- інвентарним карткам обліку основних засобів;
- актам списання трамваїв та тролейбусів та іншим первинним документам.
Поняття та визначення, які стосуються змісту форми, передбачені законами України "Про транспорт", "Про міський електричний транспорт", Інструкцією про порядок обліку разових квитків на проїзд у міському електротранспорті та абонементних квитків на проїзд у міському громадському транспорті України, затвердженою наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 11.05.1999 № 116, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 08.06.1999 за № 361/3654, а саме: 
Міський електричний транспорт – складова частина єдиної транспортної системи, призначена для перевезення громадян трамваями, тролейбусами, поїздами метрополітену на маршрутах (лініях) відповідно до вимог життєзабезпечення населених пунктів.
Пасажир – фізична особа, яка користується транспортним засобом, перебуваючи в ньому, але не причетна до керування ним.
Тариф – вартісна величина плати за разовий проїзд одного пасажира або перевезення одного місця багажу міським електричним транспортом у межах установленої відстані (зони) або строку.
Разовий квиток – вид документа, який дає право його пред'явникові на одну поїздку в трамваї або тролейбусі за умови наявності на ньому спеціальної відмітки – компостування.
Абонементний квиток – вид спеціального документа на проїзд в одному або декількох видах міського громадського транспорту із зазначенням виду (видів) транспорту, категорії громадян та календарного періоду його дії. 

ІІ. Показники форми

Розділ І. Перевезення пасажирів.
Рядок 01 графи 1 вміщує дані про загальну кількість перевезених пасажирів.
Рядок 02 графи 1 вміщує дані про кількість перевезених платних пасажирів.
Рядок 03 графи 1 вміщує дані про кількість перевезених безплатних пасажирів.
Рядок 01 графи 1 містить дані щодо суми рядків 02 та 03 графи 1.
Рядок 01 графи 2  вміщує дані про загальну кількість перевезених пасажирів в обласному центрі. 
Рядок 02 графи 2 вміщує дані про кількість перевезених платних пасажирів в обласному центрі.
Рядок 03 графи 2 вміщує дані про кількість перевезених безплатних пасажирів в обласному центрі.
Рядок 01 графи 2 містить дані щодо суми рядків 02 та 03 графи 2.
Графа 2  по рядкам 01, 02, 03 може містити дані, то у графі 1 по відповідних рядках мають бути дані. 
Дані рядку 02  включають дані про кількість перевезених пасажирів за разовими квитками (талонами, жетонами) та абонементними квитками. При цьому кількість перевезених пасажирів за разовими квитками (талонами, жетонами) на одну поїздку можна вважати відношенням виручки від продажу разових квитків (талонів, жетонів) до затвердженого органом місцевої виконавчої влади для цього виду транспорту тарифу або єдиного тарифу для всіх видів транспорту; кількість перевезених пасажирів за абонементними квитками можна вважати сумою добутків кількості проданих абонементних квитків та встановленої кількості поїздок для кожного типу абонементних квитків (табл.1).
Таблиця 1
Встановлена кількість поїздок на місяць
по окремих видах проїзних документів

№
Вид абонементного квитка
Кількість поїздок на місяць, од.

Абонементні квитки для проїзду:

1.
Одним видом транспорту
60
2.
Двома видами транспорту (для кожного виду транспорту)

45
3.
Трьома і більше видами транспорту (для кожного виду транспорту)

40

Рядок 03 вміщує дані про кількість перевезених безплатних пасажирів, що визначається  прямим обліком або розрахунково.

Розділ ІІ "Шляхове господарство та рухомий склад на кінець звітного року".
Рядок 21 "Кількість станцій метрополітену загального користування" вміщує дані про кількість станцій метрополітену загального користування на кінець звітного року.
Рядки 22-23.1 містять інформацію про довжину колій (ліній) міського електротранспорту.
Рядок 22 "розгорнута (в одноколійному обчисленні)" вміщує дані про розгорнуту довжину колій (в одноколійному обчисленні), яка є для метрополітену і включає пасажирські, вантажні, деповські колії, роз'їзди, вузли, поворотні кільця та інші колії, які враховані в інвентарних даних. Дані про довжину колій, що закриті для руху і підлягають знесенню, не включаються.
Рядок 23 "експлуатаційна (у двоколійному обчисленні)" вміщує дані про експлуатаційну довжину колій (в двоколійному обчисленні), яка для метрополітену - протяжність головної колії.
Рядок 23.1 "експлуатаційна (в одноколійному обчисленні)" вміщує дані про експлуатаційну довжину колій (ліній) (в одноколійному обчисленні), яка для трамвайного, тролейбусного (трамвайно–тролейбусного) підприємства - довжина всіх трамвайних колій, тролейбусних ліній, які експлуатуються та перебувають на балансі трамвайних, тролейбусних і трамвайно-тролейбусних господарств.
Рядок 24 "Інвентарна кількість пасажирського рухомого складу" включає дані про наявну кількість пасажирських трамвайних вагонів, вагонів метрополітену та тролейбусів, що перебувають на балансі підприємства, незалежно від технічного стану.
Рядки 24.1-24.4 містять інформацію про наявну кількість пасажирського рухомого складу за часом знаходження в експлуатації.
Рядок 24 містить дані щодо суми рядків 24.1-24.4.
Рядок 25  "Із ряд. 24 - пристосованого до потреб осіб з інвалідністю" вміщує дані про наявну кількість пасажирських трамвайних вагонів, вагонів метрополітену та тролейбусів, які мають спеціальне обладнання для осіб з інвалідністю.
Дані, зазначені у рядку 25, можуть бути меншими або дорівнювати даним, що зазначені у рядку 24.
Рядок 26 "Кількість місць у пасажирському рухомому складі, пристосованих до потреб осіб з інвалідністю" включає дані про кількість місць у пасажирських трамвайних вагонах, вагонах метрополітену та тролейбусах, які мають спеціальне обладнання для осіб з інвалідністю - місця для сидіння та місця для інвалідів на колясках.
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