
Відповідно до звернення перевізників, що здійснюють надання послуг з 

перевезення пасажирів у міському громадському транспорті, враховуючи 

зростання цін на ринку нафтопродуктів, підняття мінімальної заробітної плати 

підготовлено проект рішення виконавчого комітету Конотопської міської ради.  

  Проект 
 

 
 
 
 

Конотопська міська рада 

Виконавчий комітет 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 

Від __________ №____                     

м. Конотоп 

 

«Про встановлення тарифів на 

послуги з перевезення пасажирів  

у міському громадському транспорті» 

    

 Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 10 Закону України «Про автомобільний транспорт», статей 

8,12,14 Закону України «Про міський електричний транспорт», наказу 

Міністерства транспорту та зв'язку України від 17.11.2009 №1175 «Про 

затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського 

автомобільного транспорту» та наказу Міністерства інфраструктури України 

від 25.11.2013 №940 «Про затвердження Порядку формування тарифів на 

послуги міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус)»,  

 

виконком міської ради  в и р і ш и в:  

 

1.Встановити тариф на послуги з перевезення пасажирів на міських 

автобусних маршрутах загального користування, які здійснюються в 

звичайному режимі руху, перевізникам міських маршрутів: ПП «Корунд-С», 

КП «Конотопське трамвайне управління», ФОП Ващенку С.М., ФОП    

Ващенко Т.В., ФОП Мисюку І.В., ФОП Литвин М.П. у розмірі 4,00 грн. за 1 

пасажироперевезення. 

2. Встановити тариф на послуги з перевезення пасажирів міським 

електротранспортом (трамваєм), які здійснюються КП «Конотопське трамвайне 

управління» у розмірі 2,00 грн. за 1 пасажироперевезення та в розмірі 1,50грн. 

за 1 пасажироперевезення для учнів загальноосвітніх шкіл міста. 

3.Рекомендувати перевізникам, які у відповідності з чинним 

законодавством здійснюють перевезення пасажирів на міських автобусних 

маршрутах загального користування, ввести в дію пільговий тариф в розмірі 

2,00 грн. за одне пасажироперевезення для учнів загальноосвітніх шкіл міста, за 



наявності учнівського квитка, протягом року з 7 години ранку до 21 години 

вечора. 

4.Визнати такими, що втратили чинність: 

4.1.Рішення виконкому міської ради від 17.04.2014 №95 «Про 

встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів на міських 

автобусних маршрутах загального користування» (зі змінами). 

4.2. Рішення виконкому міської ради від 17.04.2014 №96 «Про 

встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів міським 

електротранспортом». 

5. Управлінню економіки  Конотопської міської ради (начальник    

Гапєєва Л.А.): 

5.1.Внести зміни до договорів з вищевказаними перевізниками щодо 

здійснення пасажирських перевезень на міських маршрутах загального 

користування в частині розміру тарифу на послуги з перевезення пасажирів. 

5.2.Оприлюднити дане рішення виконавчого комітету міської ради в 

засобах масової інформації. 

6. Дане рішення ввести в дію з 01.12.2017. 

 

Міський голова                                                               А.Ю.Семеніхін                                                                     

 

Гапєєва Л.А. 2 63 75 

 

З метою громадського обговорення зауваження та пропозиції до проекту 

рішення приймаються за адресою: 

м.Конотоп, пр.Миру, 8, каб.№ 405. Режим роботи з 8.00 до 17.15  з 

понеділка по четвер, з 8.00 до 16.00 по п’ятницях, перерва з 12.00 до 13.00. 

електронна адреса:  ekonomkonotop@ukr.net. 

Оприлюднено 24.10.2017 

 

 

До проекту рішення виконавчого комітету Конотопської міської ради 

«Про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів на міських 

автобусних маршрутах загального користування» запропоновані зміни: п.6 

викласти у наступній редакції:  

п.6. Дане рішення ввести в дію з наступного дня після його 

оприлюднення в засобах масової інформації. 

Оприлюднено 31.10.2017 

 


