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Про розгляд запиту на інформацію

Шановний Тимуре Миколайовичу!
На Ваш інформаційний запит від 18.01.2018, який надійшов на електронну 

пошту Кам’янської міської ради, про встановлення тарифів на перевезення 
пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в межах 
наданих повноважень інформуємо про наступне.

На теперішній час у м. Кам’янському діють тарифи на послуги з перевезення 
пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, встановлені 
рішенням виконавчого комітету міської ради Від-23.11.2016 №326 (додається). 
Складові витрат затверджених тарифів в останнє переглядались у травні 2015 року. 
На період проходження процедури встановлення тарифів вартість дизельного 
палива становила 18,50 грн/л, вартість газу (метан) становила 12,0 грн/л, розмір 
мінімальної заробітної плати становив 1450,0 грн/міс.

У зв’язку зі змінами складових тарифу на протязі вересня-жовтня ,2017 року 
до виконавчих органів міської ради звернулися підприємства-перевізники 
з розрахунками тарифів на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних 
маршрутах. У наданих розрахунках вартість дизельного палива складала 21,50- 
23,00 грн/л, газу (метан) -  13,50-13,90 грн/л., розмір мінімальної заробітної плати 
становив 3200,0 грн/міс. На підставі звернень . підприємств-перевізників 
виконавчими органами Кам’янської міської ради підготовлено проект рішення 
«Про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів на міських 
автобусних маршрутах загального користування» (додається).

Основними причинами перегляду тарифів на послуги з перевезення 
пасажирів на міських автобусних маршрутах загального, користування до рівня 
економічно обґрунтованих є зростання деяких складових собівартості реалізованих 
послуг. На теперішній час у порівнянні з датою прийняття вище зазначеного 
рішення суттєво змінилися ціни на паливно-мастильні матеріали (дизельного 
палива збільшилась на 41% та становить 26,0 грн/л., газу (метан) збільшилась на 
33% та становить 16,0 грн/л.), запасні частини, а також підвищився рівень 
мінімальної заробітної плати в 2,6 рази та становить 3723,0 грн/міс.

Додаток на 5 арк. в 1 прим, (тільки адресатові).

Перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів міської ради

Єрмоленко Галина Валеріївна, (0569) 55 02 73 
Маховська Вікторія Віталіївна, (0569) 53 48 31

ське, 51931 
-30-70
4А Гр. ЩВЕЦЮ Т.М.
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Про встановлення тарифів 
на послуги-з перевезення пасажирів 
на.міських автобусних маршрутах 
загал ьного користуван ня

З метою належного і своєчасного забезпечення мешканців міста 
послугами з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах 
загального користування, у зв’язку ЗІ З М І Н О Ю  складових CoGlBtipUX!: 
послуг, ураховуючи звернення директора комунального піднрж чс і иа 
«Трамвай» Скакуна і.1. (вх. від 02.1 і .2016 №13-17/276), директорів u.-імрпс: іЛ
з обмеженою відповідальністю «Інтерспсцмаркет» Свистуна \Т  .
(вх. від 22.07.2016 №10-17/141), «Імперіал» Бутенко Л.В. (вх. під 0 1 .Ой 2<І!(>~* 
№13-05/179). «Юкік» Квака С.В. (вх. від'01.08.2016 №13-05, і 80). диоек і- 
приватних підприємств «Експрес -  2001» Варакути М.О. (вх. під 04.07.2016*- 
№10-17/121, від 25.10.2016 №10-05/191) та «Матеріал-Сервіс» Рспеїія (.).і> 
.(вх. від 04.08.2016 №10-05/150), відповідно до Закону Україііи «.1 !jn> «іізі.чи 
державної регуляторної політики у сфері господарської-діяльнеє s і». ет.ІО 
Закону'- України «ІІро автомобільний: транспорт», ст.7 Закону -Україна «Про 
транспорт», -■= наказу- Міністерства ,.п.-раі£сп.вр;і-у--';'га зв’язки Уфайш 
від 17-.ТІ.2009 №1175 «Про-затвердження* Методики розрахунку грифів • 
на послуги .пасажирського автомобільного транспорту». леї -\ юшіеі. 
підпунктом 2' п.«а» ст.28, ч.б ст.59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Установити-тарифи на послуги з перевезення пасажирів на міських 
автобусних маршрутах загального користування -»гідно з. додач ком.

. .. 2... Суб’єктам і осподаріовайня, що налають послуги ч перевезення
пасажирів на. міських автобусних маршрутах загального корнечу^аинк 
забезпечувати виконання графіків * руху автобусів від: ін
де укладених договорів ; про організацію- перевезеш, та дотримання вимог 
постанови Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 № ! “6
«Про затвердження Правил надання послуг пасажирського aimiMofv -;.t. >: 
транспорту» {зі змінами).
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3. Управлінню транспортної інфраструктури та зв'язку м іськ о ї  ради 

(І1 итовський):
3.1. Проводити • обстеження пасажирогютоків для ниичення

чи визначення рівня забезпечення потреб населення послугами пасажирського 
автомобільного транспорту, удвеконапення маршрутної мережі, онтнмпацн 
структури рухомого складу, визначення і обґрунтування тарифів 
на перевезення пасажирів автотранспортом загальної о..- користування 
відповідно до .наказу Міністерства інфраструктури Україііи від 15.0 7.2013 
№480 «Про затвердження Порядкулрґанізації перевезень пасажирів та багажу 
автомобільним •фау спортом».

3.2. 1 Надавати результати., обстеження пасажироіютоку, «і|ч>ін--ісіі<»ч> 
моніторингу маршрутної мережі та стан виконання перевізниками доіонір д. 
зобов’язань щодо організації перевезень пасажирів на міеькич аї--ї ;ч>>симх 
маршрутах загального користування в установленому порядку піокваргалу 
до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом.

3.3. Надавати звітні матеріали про відстеження резулвгатинності дії 
цього регуляторного акта до департаменту муніципальних послуг 
та регуляторної політики міської ради (Рурська) відповідно ло Закону України 
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності».

4. Відділу інформаційної діяльності та взаємодії з громадськістю міської 
ради (Бережний) оприлюднити це рішення в міських засобах -масової 
інформації не пізніше як у десятиденний строк після його прийняті*.

5. Це рішення набирає чинності з 07. і 2.201 б.

6. Визнати таким, що втратило чинність з моменту набрання чн пості
цього рішення, рішення виконавчого комітету міської ради від 27.tb.2HI5 
№108. «Про., встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів 
на міських гатобусних;:Маршрутах загального користування». • ’/.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 
заступника міського-голови з питань діяльності виконавчих органів м і с і  \  
ради ЗХтахотніка :(5.0. та заступника міського голови з питані. діяльносЯ 
виконавчих органів''міської'ради Черн-ишова О.А.

Міський голова : ' .■ „ . -

5йтипни/ 'мішОіо ' uiwèù: -(І : . . .  
j  гШ/тщ, ‘ ^ і і ї і к м и а Ь и а -
ии'иш  jtüjjju, tCjLy/cnuu uyah&Jiu

êumiahcir шіішлш ииаш J>agùr

Додаток
Д О  рішення НМКОїШВЧОГО КЧ» 
міської ради
від А З , ..№ ...А£.

ТАРИФИ
на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршру и 

загального користування

)

Ni
п/п ! (ілярисмство-переаізник Номер мар;ируту Тариф, грі
і. КП «Трамвай» №14 а. 50
2. ПП «Бкспрсс-2001» ' . - №6 ■ 5.Пі!

Хе і і \Т 5і:
№11А 3.00
№ 18А 4.50
№23 Е 5,00
№25 3.00

3. ТОВ «інтерепецмаркст» №4 5.00
№9 ■1.25
№ ї 7 5.00
№1« 5.00
№2! 4.25

№22А 3:75
№22Б 3.75
№29 5.00

Сади Верхні 4.0!)
Сади Нижні 3.75

4. ‘ ГОВ «імперіал» № і 150
№2 4.00
№7 3.00
№8 3,50

5. • ТОВ «Юнік» №!2 5.00
№23 5.00

№23 А 3.00
№24 3.75

6. ПЛ «Матсріал-Сервіс» №ЗА і .00
5.00
5.00

. — -....-...........................#*■- ....... -  т 5.00
Заступник міського голови 
з питань діяльності виконав1; 
міської рали. керуючий справ 
виконавчого комітету міської

CÇ с і
ГАПЬНИЙ 
ІІДДІЛ

о -Є І

/ /
! Ж.За,



Про встановлення тарифів 
на послуги з перевезення пасажирів 
на міських автобусних маршрутах 
загального користування

З метою належного і своєчасного забезпечення мешканців міста 
послугами з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах 
загального користування, у зв ’язку зі зміною складових собівартості послуг, 
ураховуючи звернення директора комунального підприємства Камянської 
міської ради «Трамвай» Чернявського В.Г. (вх. від 06.10.2017 №13-17/222), 
директорів товариств з обмеженою відповідальністю «Ю нік» Квака С.В. 
(вх. від 22.09.2017 № 10-17/140), «Імперіал» Бутенко A.B. (вх. від 22.09.2017 
№10-17/141), «Інтерспецмаркет» Свистуна А.М. (вх. від 04.10.2017 
№10-17/155), директора приватного підприємства «Експрес -  2001» 
Варакути М.О. (вх. від 28.09.2017 № 10-17/146), відповідно до Закону України 
«Про засади державної регуляторної політики у сфері . господарської 
діяльності», ст. 10 Закону України «Про автомобільний транспорт», ст.7 Закону 
України «Про транспорт», наказу М іністерства транспорту та зв ’язку України 
від 17.11.2009 . № 1175 «Про затвердження М етодики розрахунку тарифів 
на послуги пасажирського автомобільного, транспорту»', керуючись 
підпунктом 2 : п.«а» ст.28, ч.б ст.59 Закону України «Про місцеве
самоврядування, в Україні», виконавчий комітет міської ради : s

ВИРІШИВ: ' У-

1. Установити тарифи на послуги з перевезення пасажирів на міських 
автобусних маршрутах загального користування згідно .з додатком.. ,л; . ,

2. Суб’єктам господарювання, що надають послуги з- перевезення
пасажирів на міських автобусних маршрутах - загального . користування 
забезпечувати виконання графіків руху автобусів . відповідно 
до укладених, договорів про організацію перевезень ‘ та дотримання вимог 
постанови Кабінету М іністрів України в і д .  18.02.1997 №176
«Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного 
транспорту» (зі змінами). . ^  • \



3. Управлінню транспортної Інфраструктури та зв ’язку міської ради 
(Ковельський):

3.1. Проводити обстеження пасажиропотоків для вивчення 
чи визначення рівня забезпечення потреб населення послугами пасажирського 
автомобільного транспорту, удосконалення марш рутної мережі, оптимізації 
структури рухомого складу, визначення і обґрунтування тарифів 
на перевезення пасажирів автотранспортом загального користування 
відповідно до наказу М іністерства інфраструктури України від 15.07.2013 
№480 «Про затвердження Порядку організації перевезень пасажирів та багажу 
автомобільним транспортом».

3.2. Надавати результати обстеження ' пасажиропотоку, проведеного 
моніторингу марш рутної мережі та стан виконання перевізниками договірних 
зобов’язань щодо організації перевезень пасажирів на міських автобусних 
маршрутах загального користування в установленому порядку щокварталу 
до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом.

3.3. Надавати звітні матеріали про відстеження результативності дії 
цього регуляторного акта до департаменту муніципальних послуг 
та регуляторної політики міської ради (Рурська) відповідно-до Закону України 
«Про засади ■ державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності».

4. Відділу інформаційної діяльності та взаємодії з громадськістю міської 
ради (Бережний) оприлюднити це ріш ення -в міських засобах масової 
інформації не пізніш е як у десятиденний строк після його прийняття:

5. Це ріш ення набирає чинності з 01.12.20,17. . :

6. Визнати таким, що втратило чинність з моменту набрання чинності
цього рішення, ріш ення виконавчого комітету міської ради від 23.11.2016 
№326 «Про встановлення тарифів на послуги з 11 ере везе н і і я і іасажи р і в 
на міських автобусних маршрутах загального користування».. • •

7. Контроль за виконанням цього ріш ення, покласти на першого
заступника міського голови з питань д іяльності'виконавчих орган ів : міської 
ради Чернишова O.A. . . .

Міський голова А.Л.ЫЛОУСОВ



Додаток
до ріш ення виконавчого комітету 

• . г. . м іської ради
; в ід  1 №

’ . ТАРИФИ
на послуги'з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах

загального користування

№
п/п Підіїриємство-пєрєвізннк Номер маршруту Тариф, грн/пас

1. КГ1 КМ Р «Трамвай» № 14 5,00
2! ПП «Експрес-2001» № 6 6,00

№11 •. 4.50
№ 1 ГА 3.50
№ 18А 6,00
№ 23Е 6,00
№ 25 ... ; 4,00

3. ТО В «І і ітерспспм ар кет» № 4 •' ■ . 6,00
№ 9 . 5.00

№ 10 ■..• . ; 6,00

№ 17. 6,00
№  18Е " ' • 6,0.0
№ 2 0 ,. . 6,00
№ 21. " ' 5 ,0 0 .

№ 22А = 4,75
№2 2 Б •4,75 ,  '

№ 2 9 ;.. ■ • 6;00
№ 30 • ■ 6,00 : . :

Сади Верхні 5 ,0 0 . ; ■
. Сади Нижні ■ • 5.00

4. ТОВ «Імгїеріал» №1 ' 4,50

№ 2А . ■■ •5,00 '
№ 7 ,•4,00
№ 8 .. \ :  • ;  ;  4,25 ‘ - '

5. ТОВ «Ю нік» № ЗА V 3,50
№ 12 ; • . 3,50 ■;
№23 : , 6,00

№23 А 4,00
* № 24 4,50 ■

Заступник міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів- ,
міської ради, керуючий справами
виконавчого комітету міської ради . Г.Ж.-Заві ородпя


