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У відповідь на Ваш інформаційний запит від 24.11.2021 року щодо 

організації пасажирських перевезень у м. Ужгород надаємо інформацію згідно з 
нумерацією пунктів, зазначених у запиті: 

1. Інформація про перевізників, які здійснюють перевезення містом 
Ужгород, на яких маршрутах та кількість автобусів, які обслуговують маршрут 

(додається)  та розмір компенсації з міського бюджету за перевезення пільгових 
категорій громадян за 2019-2021 роках (додається). Затверджені розклади руху 
автобусів з інформацією про автобуси на міських автобусних маршрутах 

загального користування у звичайному режимі руху зберігаються в паперовому 
вигляді для їх надання необхідне сканування документів. Копія частини чинних 
розкладів руху автобусів з інформацією про автобуси на міських автобусних 

маршрутах загального користування у звичайному режимі руху (маршрут № 2 

та № 17) додається на 10 аркушах. Решта може бути надана після оплати  
рахунку № 59 від 20.12.2021року, а саме за сканування документів, що містять 
інформацію на 374 арк. 

2. Порядок проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 
автобусному маршруті загального користування затверджено постановою 

Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. N 1081 «Про затвердження 
Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному 
маршруті загального користування». Склад конкурсного комітету затверджено 

рішенням виконавчого комітету 27.01.2021 № 23 «Про склад конкурсного 
комітету із визначення автомобільних перевізників на міських автобусних 
маршрутах загального користування», що додається. 

3. Договори про організацію перевезень пасажирів на міських  
автобусних маршрутах загального користування зберігаються в паперовому 
вигляді та потребують сканування документів, тому можуть бути надані після 

оплати для відшкодування фактичних витрат на виготовлення, а саме за 
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сканування документів за рахунком № 59 від 20.12.2021 року, що містять 
додатково інформацію на 145 арк. 

4. Рішенням виконавчого комітету Ужгородської міської ради 
20.10.2021 року № 452 «Про тариф на міські пасажирські перевезення» 
встановлено тариф на перевезення одного пасажира автобусами міського 
сполучення, що працюють у звичайному режимі руху, у розмірі 8 грн. 
Ініціатором підняття вартості проїзду були суб’єкти господарської діяльності, 
які здійснюють перевезення, оскільки згідно з Методикою розрахунку тарифів 
на послуги пасажирського автомобільного транспорту, затвердженою Наказом 
Міністерства транспорту та зв'язку України від 17 листопада 2009 року № 1175, 
розрахунок тарифу здійснює безпосередньо Перевізник. Зокрема, запитувані 
відомості зберігаються в паперовому вигляді та потребують сканування 
документів, а тому можуть бути надані після оплати для відшкодування 
фактичних витрат на виготовлення за рахунком № 2 від 21.12.2021 року, а саме 
за сканування документів, що містять додатково інформацію на  50 арк. 

5. Рухомий склад комунального підприємства «Ужгородський 

муніципальний транспорт» Ужгородської міської ради складають 27 одиниць 

міських пасажирських автобусів, великої місткості з низьким рівнем підлоги 

моделі A18501 «Електрон», що придбані за бюджетні кошти , із яких: 
- 10 одиниць придбано на підставі договору про закупівлю товару №1 від 

16 березня 2018 року на загальну вартість 53 991 000,00 грн. (п’ятдесят три 

мільйони дев’ятсот дев’яносто одна тисяча гривень 00 копійок). 
- 10 одиниць придбано на підставі договору фінансового лізингу 

№574/2019/ЗакОД-МСБ-ФЛ від 11 червня 2019 року на загальну суму 51 265 

833,40 грн. (п’ятдесят один мільйон двісті шістдесят п’ять тисяч вісімсот 
тридцять три гривні 40 копійок} (додатково витрати на погашення    
зобов’язань по фінансовому лізингу 6 183 092,68 грн.); 

- 7 одиниць придбано на підставі договору фінансового лізингу №1084-

ЛД від 10 липня 2020 року на загальну вартість 38 626 000,00 гривень 
(тридцять вісім мільйонів шістсот двадцять шість тисяч гривень 00 копійок) 
проведена часткова оплата в розмірі 19 313 000,00 грн.).  
 Вказанi автобуси обслуговують міські маршрути № 18 «гіпермаркет 
«Епіцентр»-УжНУ» (через пл. Шандора Петефі, пл. Корятовича), № 20 «мкрн. 
«Доманинці» –  Речовий ринок через пл. Корятовича», № 22 «вул. В’ячеслава 
Чорновола– пл. Корятовича» (через вул. Капушанську), № 24 «мкрн. «Дравці» –  

УжНУ» (через вокзали, «Новий район»), № 38 «вул. В’ячеслава Чорновола– 

УжНУ» (через вул. Олександра Можайського, пл. Шандора Петефі, вул. Івана 
Франка). 

6. Розрахунок компенсаційних виплат перевізникам за безкоштовний 
пільговий проїзд за рахунок коштів з міського бюджету визначено у додатку 4 
до Програми фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий 
проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах 



загального користування, яка затверджена рішенням LI сесії Ужгородської 
міської ради VII скликання 10.09.2020 року № 2096. У Програмі зазначено, що 
розмір компенсаційних виплат за пільгові перевезення громадян автомобільним 
транспортом вираховується на підставі даних моніторингу, що проводиться на 
підставі розпорядження міського голови. За результатами моніторингу 
визначається середня кількість пільговиків та учнів, які перевозяться за один 
оборотний рейс на відповідних маршрутах, що є основою визначення середньої 
кількості пільговиків та учнів, які перевозяться за день, при проведенні 
розрахунків (копія додається).  

7. Комісія, яка визначає кількість пільгових категорій громадян відсутня. 
8. Розмір компенсаційних виплат за пільгові перевезення громадян 

автомобільним транспортом 2021 році вираховується на підставі даних 
моніторингу. За результатами моніторингу визначається середня кількість 
пільговиків, які перевозяться за один рейс на відповідних маршрутах, що є 
основою визначення середньої кількості пільговиків, які перевозяться за день, 
при проведенні розрахунків.  

Департамент соціальної політики щомісяця здійснює контроль за 
наданням послуг із перевезення пільгових категорій пасажирів у м. Ужгород, 
відповідно до щомісячних звітів про виконання рейсів із зазначенням 
найменування та кількості транспортних засобів, що перебували на маршруті та 
виконані рейси за встановлений проміжок часу, наданих департаменту 
соціальної політики ТОВ «Дозор Україна» згідно з рішенням сесії 31.05.2016 

року № 213 про виконання функцій організації та управління рухом автобусів 

на регулярних міських автобусних маршрутах загального користування у м. 
Ужгород. 

9. В листопаді поточного року до міської ради звернувся КП 
«Ужгородський муніципальний транспорт» щодо проведення моніторингу 
міських перевезень пасажирів автотранспортом загального користування на 
маршруті № 22 (копія листа від 15.11.2021 р. №170/11), що додається. 

10. Протягом листопада - грудня 2021 до міської ради надійшло 3 листи 
від громадської організації «Асоціація пасажирських перевізників міста 
Ужгорода», а саме 23.11.2021 про припинення перевезень пільгових категорій 
громадян, 26.11.2021 про відновлення перевезень пільгових категорій громадян 

та 01.12.2021 про виділення компенсації за пільговий проїзд, що додаються. 

11. Виконавчим органом Ужгородської міської ради вживаються 
систематичні заходи по придбанню сучасного комфортабельного громадського 
транспорту. кількість громадського транспорту постійно збільшується. 

 Виконавчим комітетом заплановано закупівля 10-ти електроавтобусів та 
зарядних станцій у рамках  проєкту цільових екологічних (зелених) інвестицій і 
виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції 
ООН про зміну клімату, і відповідно до якого схвалений проєкт “Закупівля 
муніципальних електроавтобусів для Ужгородської міської територіальної 



громади” та закупівля 8-ми електроавтобусів та зарядних станцій у рамках 
проєкту «Міський громадський транспорт України II», який реалізується за 
підтримки Міністерства інфраструктури України за кредитні кошти 
Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Також розпочато закупівлю 
чергової партії комунальних автобусів. 

Після придбання автобусів розглядатиметься питання щодо маршрутів на 
яких вони використовуватимуться, а також маршрутів, які потребують 
негайного забезпечення належного перевезення пасажирів. 

Статтею 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
встановлено, що розмір фактичних витрат визначається відповідним 
розпорядженням на копіювання та друк в межах граничних норм, встановлених  
Кабінетом Міністрів України. У разі якщо розпорядник інформації не 
встановив розміру плати за копіювання або друк, інформація надається 
безкоштовно. 

Рішенням виконкому Ужгородської міської ради 12.09.2018 № 266 “Про 
затвердження розміру фактичних витрат та Порядок відшкодування витрат на 
копіювання, сканування (цифрове копіювання) або друк документів, що 
надаються за запитом на інформацію” встановлено розмір плати за копіювання  

(цифрове копіювання) документів. 

Оскільки запитувана Вами інформація зберігається в паперовому вигляді 
та потребує копіювання (цифрове копіювання) документів, обсягом більш як 10 
сторінок, Вам необхідно сплатити рахунок. 

 Водночас інформуємо, що після сплати вищевказаних рахунків Вам буде 
надана наступна інформація: 

- копії решти чинних розкладів руху автобусів з інформацією про 

автобуси на міських автобусних маршрутах загального користування у 
звичайному режимі руху (маршрути № 7, 7Д, 8, 9, 10, 11, 14, 18, 20, 22, 

24, 26, 38, 58, 156) до пункту 1. 

- копії договорів про організацію перевезень пасажирів на міському 
автобусному маршруті загального користування, укладених з 
перевізниками в 2019-2021 роках, відповідно до пункту 3. 

- копії розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного 

транспорту до пункту 4. 
Додаток:  
1. Інформація про перевізників, які здійснюють перевезення містом 

Ужгород, на яких маршрутах та кількість автобусів, які обслуговують 
маршрут на 2 арк. 

2. Розмір компенсації з міського бюджету за перевезення пільгових 
категорій громадян за 2019-2021 роках на 1 арк. 

3. Скановані копії розкладів руху автобусів (маршрути № 2 та № 17) на 
10 арк. 



4. Рішення виконавчого комітету 27.01.2021 № 23 «Про склад 
конкурсного комітету із визначення автомобільних перевізників на 
міських автобусних маршрутах загального користування» на 3 арк. 

5. Рішення LI сесії Ужгородської міської ради VII скликання 10.09.2020 
року № 2096 «Програма фінансування видатків на компенсаційні 
виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських 
автобусних маршрутах загального користування»  на 12 арк. 

6. Копія листа від 15.11.2021 р. №170/11 на 1 арк. 
7. Копії листів громадської організації «Асоціація пасажирських 

перевізників міста Ужгорода» 23.11.2021, 26.11.2021, 01.12.2021 на 3 

арк. 
8. Рахунок № 2 від 21.12.2021 року на 1 арк. 
9. Рахунок № 59 від 20.12.2021 року на 1 арк. 

 

 

Керуючий справами виконому                                           Ігор ФАРТУШОК  

 

 
Петро БОБИК 61 62 85 

Алла КЕЛЕМЕЦ 61 29 79 

Павло ЛОГВІНОВ 42 80 31 / 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


