
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від «___» __________ 2018 року             № _____ 
 

м.Кропивницький 

 

Про регулювання питань щодо 

перевезення пасажирів у міському 

пасажирському автомобільному 

транспорті 

 

Керуючись ст. 144 Конституції України, підпунктом 2 п. «а» ст. 28 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 6 Закону України «Про 

ціни і ціноутворення», ст. 31 Закону України «Про автомобільний транспорт», з 

метою створення умов безпечного, якісного й ефективного перевезення 

пасажирів у міському пасажирському автомобільному транспорті Виконавчий 

комітет Міської ради міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Управлінню розвитку транспорту та зв’язку Міської ради міста 

Кропивницького у встановленому чинним законодавством порядку внести зміни 

до договорів на регулярні перевезення пасажирів, укладених з підприємствами-

перевізниками за результатами проведених конкурсів (далі – Договори), а саме 

передбачити наступні умови: 

застосування вільних тарифів на послуги пасажирського автомобільного 

транспорту; 

під час формування вільних тарифів на послуги пасажирського 

автомобільного транспорту підприємства-перевізники обов’язково 

використовують Методику розрахунку тарифів на послуги пасажирського 

автомобільного транспорту, затверджену наказом Міністерства транспорту та 

зв'язку України 17 листопада 2009 року № 1175 (далі – Методика розрахунку). 

2. Доручити департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій, управлінню розвитку транспорту та зв’язку Міської ради міста 

Кропивницького перевіряти розрахунки тарифів, поданих підприємствами-

перевізниками на відповідність Методиці розрахунку. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В. 

 

 

Міський голова                  А.Райкович  

 
Вергун 24 48 00 



                                                                                                  Доопрацьовано 22.11 2018 
 

У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від «____» ____________ 2018 року                        № ____ 
 

м. Кропивницький 
 

Про регулювання питань щодо 

перевезення пасажирів у міському 

пасажирському транспорті 
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, підпунктом 2 пункту «а» 

статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 6 

Закону України «Про ціни і ціноутворення», статтями 7, 31 Закону України 

«Про автомобільний транспорт», з метою створення умов безпечного, якісного 

й ефективного перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті, 

враховуючи пояснювальну записку управління розвитку транспорту та зв’язку 

Міської ради міста Кропивницького від 21 листопада 2018 року № 800/07, 

Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Управлінню розвитку транспорту та зв’язку Міської ради міста 

Кропивницького у встановленому чинним законодавством порядку внести 

зміни до договорів на регулярні перевезення пасажирів, укладених з 

підприємствами-перевізниками за результатами проведених конкурсів, а саме 

передбачити наступні умови: 

1) регулювання тарифів на послуги пасажирського транспорту 

здійснюється організатором пасажирських перевезень - управлінням 

розвитку транспорту та зв’язку Міської ради міста Кропивницького; 

2) під час формування тарифів на послуги пасажирського автомобільного 

транспорту підприємства-перевізники здійснюють розрахунок тарифу 

відповідно до Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського 

автомобільного транспорту, затверджену наказом Міністерства транспорту та 

зв'язку України від 17 листопада 2009 року № 1175 (далі – Методика), та 

подають їх на розгляд організатору пасажирських перевезень. 

2. Доручити департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій, управлінню розвитку транспорту та зв’язку Міської ради міста 

Кропивницького перевіряти розрахунки тарифів, поданих підприємствами-

перевізниками, на відповідність Методиці. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В. 
 

Міський голова              А.Райкович 
 

Вергун 24 48 00 


