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На  Ваш  інформаційний  запит  від  10  лютого  2021  виконавчий  комітет 
міської  ради  надає  графік  руху  транспорту  після  17.00  за  маршрутами  1,2,Б  та  копію 
протоколів  нарад  з  перевізниками  за  2021  рік. 

З  повагою 

міський  голова  О.А.Азаров 
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ПРОТОКОЛ  №  1 

оперативної  наради  при начальнику управління  комунального  господарства 

15.01.2021  м.Костянтинівка 
Були  присутні: 
начальник  УКГ  Заварзін  Д.Г.,  інспектор  УКГ 
Мартинічева  H.A. 

Перевізники:  Гонтаренко  В.М., Шгоян  Х.К. 
Іщенко A.A., Залевський  П.В., Медведева  Т.Г., 
Роженко  А.Ю.,  Іщенко H.A., Роженко  A.B. 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
1 .Розгляд  скарг  і звернень  пасажирів 
2. Про перевезення  пільгової  категорії  пасажирів. 

За ПЕРШОМУ  ПИТАННЯ  слухали  інспектора управління  комунального  господарства  яка 
сказала, що надійшли  скарги до виконкому міської ради від пасажирів:  Шелаєва  С.А.ні 
дотримання  графіка роботи  автобусів у вечірній  час, Черкун  В.О. відмова в  проїзді 
пільгової категорії  пасажирів,  Москаленко  A.B.  вже друга  скарга за місяцьвідмова  у 
пільговому  проїзді, Ефремова  Н.Б.Фрадкина  A.B.  про  відмову  в пільговому  проезде. 
Водітелі  автобусів  АН1036,АН2881СИ,  АН2919МВ,  .Вам ці звернення  доведені  до 
відома,  прошу  опрацювати  їх  совместно  с водіями  і надати  звіт. 
ПО ДРУГОМУ  ПИТАННЯ  СЛУХАЛИ:  Заварзіна Д.Г., начальника  управління 
комунального  господарства,  який  сказав про те, що кількість  скарг  від пасажирів  на 
відмову  водіїв  в проїзді  пільгової категорії  пасажирів, особливо  пенсіонерів,  не 
скорочується.  Всім перевізникам  необхідно  провести  роз'яснювальну  роботу з  водіями 
щодо дотримання  законодавства  з перевезення  пільгової категорії  пасажирів  та 
Договірних  зобов'язань  і надати  протоколи  з підписами  водіїв  в комунальне  управління. 
Це також  стосується  і культурі  поведінки:  не грубіянити,ні  ображати людей  похилого 
віку, адже самі теж  коли  будуть такими  ж людьми  похилого  віку. 
Слухали  інспектора управління  комунального  господарства  Мартинічеву  Н.А  .. яка 
сказала, що надходить  багато звернень  пасажирів  на порушення  законодавства  з 
пільгового  перевезення  пасажирів  на міських  автобусних  маршрутах.  Відмовляють  в 
пільговому  проїзді, деякі  водії, пенсіонерам.  Встановили  самовільно  обмеження  щодо 
пільгового  проїзду   3 людини, хоча ніде в законодавстві  немає  ніяких  обмежень. 
Щомісяця  проводимо  наради  з Вами,  але очевидно  Ви не доводите  ці проблеми  і 
порушення до водіїв  або погано розповідаєте,  що воно  продовжують  порушувати  чинне 
законодавство.  Крім  цього багато  водіїв поводяться  некоректно  по відношенню  до 
пасажирів:  хамлять,  ображають,  принижують  їх людську  гідність. 

Розглянуті  питання  прийняті до відома та  виконання 

Протокол  вела  ^ Н . О . М а р т и н і ч е в а 



ПРОТОКОЛ  № 2 

оперативної наради з питання  перевезення  пасажирів  міськими  автобусами 

загального  користування 

м.Костянтинівка  01.02.2021 

каб. 206,  11.00 

Проводив  нараду  міський  голова Азаров Олег  Анатолійович 

ПРИСУТНІ: 

Секретар  міської  ради  Коржиков  .В.,начальник  відділу  з  юридичної  роботи  Боєва  A.B., 
начальник  управління  комунального  господарства  Заварзін  Д.Г.,інспектор  управління 
комунального  господарства  Мартинічева  Н.О.,перевізники:  Іщенко  A.A., 
Роженко А.Ю., Роженко А.В.,Гонтаренко  В.М.,Меведєва  Т.Г.,Залевський  П.В.,Шгоян  Х.К. 
СЛУХАЛИ: 

Міського  голову  Азарова  O.A.,  який  сказав,  що  необхідно  знайти  порозуміння  і  розробити 
стратегію роботи на  10 років,  щоб знати  і бачити роботу  перевізників  в місті через  10 років 
В  цьому  році  в  місцевому  бюджету  заплановано  субвенції  на  відшкодування  оплати  на 
перевезення пільгової категорії пасажирів 4,0 млн  грн.. 
Перевізникам  необхідно  розробити  плани  довгострокові,  ніж  сильніше  буде  бізнес 
перевізників,  тим  перспективніше  буде  робота  влади  і  перевізників  на  благо  громади,  як 
позитивний  підсумок роботи двох  сторін. 
Необхідно розробити заходи, впровадження  нових технологій  для зниження  ціни на проїзд.  По 
всій  Україні  піднімається  питання  щодо  підвищення  тарифу  на  проїзд,  я  готовий  підтримати 
Вас у цьому питанні, тільки при наявності  розрахунку. 
Виступив:  Іщенко  A.A.  який  сказав,  що  дуже  великі  збитки  все  перевізники  зазнали  через 
карантин  і  проїзду  за  сидячими  місцями.  Також  просимо  дотацію  розбити  пропорційно  по 
місяцях,  і якщо є можливість давати  її до  8 числа кожного  місяця. 
Розрахунок тарифу буде виконаний  згідно реальних  цін 
Стосовно  звернень,  виконав  аналіз,  звертаються  одні  і  ті  ж  пасажири,  ми  їх  знаємо  по 
прізвищам, можливо  треба як то з ними провести  роботу. 
Азаров  O.A.  доповів  що  планується  ввести  чип  картки,  щоб  бачити  скільки  пасажирів 
користується  пільговим  проїздом. 
Також  прохання  до  перевізників  дати  графік  роботи  у вечірній  час,  так  щоб  пасажири  могли 
дістатися на потяги у вечірній  час. 
Виступив  Роженко  А.Ю.  який  запропонував  збільшити  час  роботи  промислових  та 
продовольчих  магазинів хоча б до  1819  годин 

ВИРІШИЛИ: 

1.До 05.02.2021  надати  графік роботи  автобусів в вечірній  час. 
2.Рекомендувати  відділу  торгівлі  розглянути  питання  що  до  роботи  промислових  та 
продовольчих  магазинів  до  1819  годин. 

3. Надати розрахунок  підвищення  тарифу на проїзд до 26.02.2021  р. 
4.3абезпечити  проїзд пільгової категорії пасажирів  згідно чинно  законодавства. 

Протокол  вела  /<mjif /9 
іітпттоіітгт W F  І  Г r t ^ ^ i r c . інспектор УКГ  1  Н.О.Мартинічева 



ГРАФІК 

РУХУ  МІСЬКИХ  АВТОБУСІВ 

Маршрут  година  відправлення 

Маршрут №  1 
з  зализ.вокзалу 

1710.1720.1730.1740.1750.1800.1810.1820.1830.1840.1850. 

1900.1920.1940.1955.2055 

Маршрут № 2 
з  зализ.вокзалу 

1715.  1721.  1727.1733.1739.  1745.  1751.  1757.  1803.  1815. 

1920.  2005 

Маршрут Б 
з  центрального 
ринку 

1715.1727.1759.1805.1817.1829.1841.1911 


