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РОЗ'ЯСНЕННЯ 
від 16.10.2013 р.  № 18.1-12/15
щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
№ 51-пас(тижнева) (раз на півроку) "Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті"

Загальні положення
Ці Роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження № 51-пас(тижнева) (раз на півроку) "Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті" (далі – обстеження).
Звіт охоплює дані спостереження за роботою фізичної особи-підприємця протягом тижня. Спостереження проводиться два рази на рік. Показники обстеження відображені у цілих числах.
Зміст обстеження за формою № 51-пас(тижнева) відповідає даним документів первинного обліку, а саме:
1) укладеним відповідно до чинного законодавства договорам між фізичною особою-підприємцем (перевізником) або посередником і держадміністраціями усіх рівнів про перевезення пасажирів на маршруті;
2) будь-якими документами на перевезення пасажирів:
- разові квитки (талони);
- білетно-обліковий лист № 11-АП для міських та приміських маршрутних перевезень пасажирів,
- білетно-обліковий лист № 12-АП для міжміських маршрутних перевезень пасажирів,
затверджені наказом Міністерства транспорту України від 23.04.96 № 133.

Зміст форми
За змістом форма передбачає наявність показників щодо діяльності фізичної особи-підприємця – водія автобуса, який здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті, згідно з угодами, укладеними з держадміністраціями усіх рівнів.
Форма містить відомості про перевезення за всі дні тижня окремо. Якщо фізична особа-підприємець працює неповний робочий тиждень, у формі передбачається надання інформації тільки про ті дні, в які здійснювалися перевезення, в інших - прочерк.
У формі міститься інформація про вид сполучення, на якому виконуються маршрутні перевезення пасажирів: міські перевезення в обласному центрі, міські перевезення в інших містах, приміські, міжміські. 
За змістом форма передбачає відображення перевезенних платних та безплатних пасажирів.
Рядок 01 містить інформацію щодо кількості платних пасажирів, яка відповідає кількості проданих квитків у вигляді їх загальної суми за кожний день або шляхом ділення  суми виручки від перевезень на встановлений тариф.
Рядок 02 містить інформацію щодо кількості безплатних пасажирів, що обліковуються за кожний рейс у вигляді загальної суми окремо за кожний день.
Рядок 03 містить інформацію щодо загальної пасажиромісткості, яка налічує   кількість місць для сидіння  пасажирів в автотранспортному засобі.
Формою не передбачено інформації щодо перевезення пасажирів для власних потреб.
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