
Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Рішення 

від    05   березня   2015 року                                                                  № 54 
                                        

м. Знам`янка 
 

Про встановлення  тимчасового  

тарифу   на    перевезення  пасажирів  

на міських автобусних  маршрутах  

загального користування  

 

 

      Відповідно  до  пп. 2 п.а) ст. 28, пп. 2  п. б) ст.30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.8, ст. 10  Закону  України «Про  автомобільний  транспорт», п. 1.6 

Методики розрахунку  тарифів  на  послуги пасажирського  автомобільного  транспорту,  

затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 № 1175, 

розглянувши  лист перевізників  про  підвищення  тарифів,  пропозиції  загальних  зборів  членів  

громадської  ради,  міської  організації  ветеранів  України,  постійних  депутатських  комісій  з  

питань  споживчого  ринку,  підприємництва  та  правової  політики  та з  питань  освіти, 

культури,  охорони  здоров’я  та  соціального захисту про  підвищення  тарифів  за  умови  

дотримання  якості  та  регулярності  перевезень,  у  зв’язку  з  різким  підвищенням  цін  на 

паливно-мастильні  матеріали,  у  тому  числі  на  дизельне  паливо - на 100%, на  запчастини,  

яке відбулося  протягом  січня-лютого 2015  року,  з  метою  встановлення  економічно  

обґрунтованих  тарифів  на    пасажирські  перевезення  на  міських  автобусних  маршрутах  

загального  користування, що здійснюються у звичайному режимі руху  та  режимі  маршрутного  

таксі,  з  метою  недопущення  соціального невдоволення громадян  внаслідок  масового 

невиконання  автобусних  рейсів  та  забезпечення  сталого  і  якісного  режиму  роботи  на  

міських  автобусних  маршрутах,  виконавчий комітет Знам’янської міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Встановити тимчасовий  тариф  на перевезення пасажирів на міських автобусних 

маршрутах загального користування, що здійснюються у звичайному режимі руху  та  

режимі  маршрутного  таксі,   в розмірі 4 грн. за  одну  поїздку  одного  пасажира. 

2. Встановити,  що  дане  рішення  набирає  чинності  з 09  березня 2015  року  і  діє  до  

прийняття  відповідного  рішення  про  тариф,  яке  буде  прийняте  по  процедурі  

регуляторного  акту. 

3. Оприлюднити  дане  рішення   в  газеті  «Знам’янські  вісті» та  офіційному сайті  

Знам’янської  міської  ради. 

4. Управлінню соціального  захисту  населення  міськвиконкому  розрахунки  з  

перевізниками  за  безкоштовний  проїзд  окремих  категорій  громадян  на  міських  

автобусних  маршрутах  загального  користування  здійснювати  за  тарифом згідно з п. 1 

даного  рішення  в  межах  бюджетних  асигнувань. 

5. Вважати таким,  що  втратило  чинність  рішення  виконавчого комітету від 29 травня  

2014  року  № 213 «Про встановлення  тарифу   на    перевезення  пасажирів на міських 

автобусних  маршрутах загального користування». 

6. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти на т.в.о. першого  заступника  міського 

голови,  начальника  фінансового  управління  міськвиконкому Іваськів Т.А.  

 

Міський  голова                                        І. Крижановський 

 

 


