РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
від 09 березня 2021 року

№ 133

Про встановлення тарифу за одну
поїздку пасажира у міському
електричному транспорті м. Кропивницького
Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 2
пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи положення Закону України «Про міський електричний транспорт»,
Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності», наказу Міністерства інфраструктури України
від 25 листопада 2013 року № 940 «Про затвердження Порядку формування
тарифів на послуги міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус)»,
лист підприємства КП «Електротранс» Міської ради міста Кропивницького»,
підвищення соціальних нормативів у сфері оплати праці, цін на ринку
електричної енергії, та у зв’язку з суттєвим зростанням вартості запчастин та
інших витрат на експлуатацію міського електричного транспорту Виконавчий
комітет Кропивницької міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Встановити вартість разового проїзду одного пасажира у міському
електричному транспорті м. Кропивницького у розмірі 5,00 грн.
2. Доручити управлінню розвитку транспорту та зв’язку міської ради
внести зміни до договору про організацію надання транспортних послуг з
перевезень
міським
електричним
транспортом,
укладеного
з
КП «Електротранс» Міської ради міста Кропивницького», в частині визначення
вартості разового проїзду.
3. Відділу по роботі із засобами масової інформації та управлінню
інформаційних технологій міської ради інформувати територіальну громаду
міста про встановлення вартості разового проїзду одного пасажира згідно з
пунктом 1 цього рішення.
4. КП «Електротранс» Міської ради міста Кропивницького» інформувати
пасажирів про встановлення вартості разового проїзду одного пасажира згідно з
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пунктом 1 даного рішення в транспортних засобах, які здійснюють перевезення
пасажирів на міських тролейбусних маршрутах.
5. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 рішення виконавчого
комітету міської ради від 26 квітня 2016 року № 277 «Про встановлення тарифу
за одну поїздку пасажира у міському електричному транспорті
м. Кропивницького».
6. Встановити, що дане рішення набуває чинності на наступний день з
моменту його опублікування у віснику Кропивницької міської територіальної
громади «Вечірня газета».
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Вергуна.
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