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Транспорт є ключовою ланкою соціально-економічної системи держави і

належить  до  стратегічно  важливих  галузей  національної  економіки,  без

ефективної  роботи  якої  неможливе  подальше  підвищення  добробуту

суспільства.  Основні  завдання  транспорту  –  своєчасне,  якісне  та  цілковите

задоволення  потреб  економіки  та  населення  у  перевезеннях,  підвищення

економічної ефективності його роботи. 

Використано  загальнонаукові  та  спеціальні  методи  дослідження:  метод

статистичного  аналізу –  для  вивчення,  групування,  оцінки  та  інтерпретації

фактичних  даних  про  результативність  функціонування  пасажирського

комплексу;  табличний,  графічний –  з  метою  візуального  представлення

результатів дослідження. 

Визначенні  проблем,  які  існують  у  сучасних  умовах  по  перевезенню

пільгових категорій населення міста та запропонувати шляхи їх вирішення. 
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