
 
  

 
 

 

   

Конотопська міська рада 

Виконавчий комітет 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 
 

від 17.04.2014 №95 
              
м. Конотоп 

 

 

   Про встановлення тарифів на 

   послуги з перевезення пасажирів  

   на міських автобусних маршрутах  

   загального користування 

 

 

Керуючись статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до статті 10 Закону України «Про автомобільний транспорт» 

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

затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського 

автомобільного транспорту»,  

 

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»,                          

ПрАТ «Конотопавтотранс 15961», ФОП Комару Ю.С., ФОП Литвину М.П.,            

ФОП Ващенку С.М., ФОП Ващенко Т.В., ФОП Сенчі В.М., ФОП Обручу О.І., 

ФОП Одінцовій Н.М. у розмірі 3,00 грн. за 1 пасажироперевезення та ввести в дію 

з 21.04.2014. 

2.Погодити тариф на послуги з перевезення пасажирів на міському 

автобусному маршруті загального користування №19 «3-я школа – дачі 

(вул.Лісна)», який здійснюється у режимі маршрутного таксі ФОП Комар Ю.С., у 

розмірі 3,50 грн. за 1 пасажироперевезення та ввести в дію з 21.04.2014. 

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 1,50 грн. за одне 



пасажироперевезення для учнів загальноосвітніх шкіл міста, за наявності 

учнівського квитка, протягом року з 7 години ранку до 20 години вечора. 
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4.Визнати такими, що втратили чинність: 

 п.3 рішення виконавчого комітету міської ради від 30.05.2011 №177 «Про 

проведення конкурсу з перевезення пасажирів автомобільним транспортом на 

міських маршрутах №19 та №20»; 

рішення виконавчого комітету міської ради від 06.07.2012 №188 «Про 

встановлення тарифу на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних 

маршрутах  загального користування, які здійснюються у звичайному режимі 

руху» (зі змінами). 

5.Управлінню економіки Конотопської міської ради (начальник          

Гапєєва Л.А.): 

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; 

оприлюднити дане рішення виконавчого комітету міської ради в засобах 

масової інформації. 

 

 

Секретар міської ради                                                                      Т.П. Омельченко  
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