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В иконавчий ком ітет Ж меринської м іської ради розглянув Ваш  запит та 

повідомляє наступне.

По пункту 1,2 : Р іш еннями виконкому № 332, № 333, № 334 від 16 грудня 

2016 року для перевізників було встановлено тариф на пасажирські перевезення на 

м іських марш рутах загального користування у розмірі 4,00 грн., тариф на шкільні 

перевезення -  3,00 грн., з 01.02.18 р. відповідно до ріш ень виконкому № 3,4,5 від 18 

січня 2018 року тариф  на перевезення для всіх перевізників буде становити 5,00 

грн. З даними ріш еннями, Ви можете ознайомитись на офіційному сайті 

Ж меринської м іської ради за посиланням  http://zhm erinka-adm .gov.ua/.

По пункту 3 : Н а момент встановлення у 2016 році тариф у вартість 

дизельного палива складала -  20,0 грн., зрідженого газу -  13,00 грн. Н еобхідність 

підняття вартості перевезень поясню ється в перш у чергу тим, що вже в січні 2018 

року ціна 1-го літра дизельного палива становить 26,50 грн. -  27,00 грн., що 

більше ніж на 30%, середня вартість дизельного палива по Україні станом на 

16.01.2018 року - 27,25 грн., зрідженого газу -  18,00 грн., що на 38% більше, 
(середня вартість по Україні -17,51 грн.), також відбулось зростання вартості 

робіт з технічного обслуговування ремонту автомобілів, рівня м інімальної 

заробітної плати, що значно вплинуло на фактичні витрати на надання послуг 

пасажирського автомобільного транспорту.

Рівень м ін імальної заробітної плати в грудні з 2016 році складав 1600,0 грн. , 

з січня 2018 року він становить 3723,0 грн., в наслідок чого зросли тарифні ставки 

водіїв на м іських перевезень, відповідно збільш ена сплата єдиного внеску на 

обов’язкове державне соціальне страхування.

В ідповідно до п. 1.6. наказу М іністерства транспорту та зв ’язку України від 

17.11.2009 року № 1175 «Про затвердж ення методики розрахунку тариф ів на 

послуги пасаж ирського автомобільного транспорту» перегляд рівня тарифів 

повинен здійсню ватись у зв 'язку зі зміною  умов виробничої діяльності та реалізації 

послуг, що не залеж ать від господарської діяльності П еревізника, в тому числі в
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