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Шановна пані Тетяно!
У Київській обласній державній адміністрації опрацьовано Ваш запит
на інформацію, зареєстрований від 02.08.2021 № Б-441/01-23, про надання
інформації та копій документів щодо підвищення вартості проїзду на
приміських автобусних маршрутах загального користування № 745
«Коцюбинське – Київ АС «Дачна» та № 393 «Коцюбинське – Київ АС
«Дачна», про що, в межах компетенції, повідомляємо.
Частиною другою статті 19 Конституції України встановлено, що
органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові
особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб,
що передбачені Конституцією та законами України.
Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про доступ до
публічної інформації», публічна інформація – це відображена та
задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що
була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних
повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка
знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших
розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
За інформацією управління пасажирських перевезень Київської
обласної державної адміністрації, державне регулювання цін здійснюється
згідно із Законом України «Про ціни і ціноутворення».
Відповідно до пункту другого частини першої статті 5 Закону України
«Про ціни і ціноутворення» Кабінет Міністрів України забезпечує
проведення державної цінової політики; здійснює державне регулювання цін,
визначає повноваження органів виконавчої влади щодо формування,
встановлення та застосування цін, якщо інше не визначено законом або
міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана
Верховною Радою України.
Чинна постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548
«Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих
органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» визначає
повноваження центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів
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Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад щодо
регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг, проте
серед них повноваження обласних державних адміністрацій щодо
регулювання тарифів на перевезення пасажирів автомобільними транспортом
на приміських і міжміських (внутрішньообласних) автобусних маршрутах
загального користування відсутні.
Слід зазначити, що раніше постанова Кабінету Міністрів України від
25.12.2004 № 1758 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету
Міністрів України» визначала повноваження обласних державних
адміністрацій, зокрема, щодо регулювання (встановлення) тарифів на
перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють у звичайному
режимі руху, в приміському та міжміському внутрішньообласному
сполученні. Однак постановою Уряду від 25.03.2015 № 240 «Про внесення
змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня
1996 р. № 1548» відповідні повноваження було виключено.
Таким чином, наразі законодавством України не передбачено
повноважень Київської обласної державної адміністрації щодо здійснення
державного регулювання тарифів на послуги з перевезення пасажирів на
приміських і міжміських автобусних маршрутах загального користування,
що не виходять за межі території Київської області (внутрішньообласних
маршрутах).
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