
Протокол 

проведення публічного заходу – відеоконференції на базі online-платформи ZOOM за 

посиланням  https://us02web.zoom.us/j/8786769734 (трансляція на YouTube за 

посиланням http://www.slavrada.gov.ua/?view=live ), яке проведено 17.11.2021 

в рамках публічного громадського обговорення з питання встановлення тарифів на 

перевезення пасажирів міським громадським транспортом 
 

 

17.11.2021,                                                                                                                                      Відеоконференція               
14:00 год.                                                                                                             
 

Головуючий: Макієнко Р.В. - начальник відділу транспорту та зв’язку Слов’янської міської 

військово-цивільної адміністрації. 

До конференції приєдналися 17 учасників. 

Запрошені: директор ПП «Слав-Транс» Кононенко Ю.Г.; директор МП у вигляді ТОВ 

«Фортуна», фізична особа-підприємець Яцура С.В.; директор КП «Слов’янське тролейбусне 

управління» Іванченко С.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Обговорення питання встановлення тарифів на перевезення пасажирів міським 

громадським транспортом, а саме: 

- встановлення комунальному підприємству «Слов’янське тролейбусне управління» тарифу 

за разовий проїзд одного пасажира та одного місця багажу міським електричним 

транспортом (тролейбус) у розмірі 7,00 грн., вартості проїзних квитків тривалого 

користування для громадян у розмірі 210,00 грн., для службових поїздок робітників 

підприємств, організацій та установ – 250,00 грн., для учнів шкіл та ліцеїв – 70,00 грн., для 

студентів очної форми навчання – 105,00 грн.;  

- встановлення тарифу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах 

загального користування Слов’янської міської територіальної громади у всіх режимах руху у 

розмірі 10,00 грн.  

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Макієнко Р.В. 

Про питання встановлення тарифів на перевезення пасажирів міським 

громадським транспортом.  

Про надання слова перевізникам. 

ВИСТУПИЛИ: Іванченко С.В. 

Про підвищення вартості тарифу на електричну енергію, про підвищення 

рівня заробітної плати, про необхідність підвищення вартості проїзду, про 

останнє підвищення вартості проїзду у 2019 році. Про надання відповідних 

документів для підвищення вартості проїзду. 

 Кононенко Ю.Г. 

Про неодноразове обговорення зазначеного питання.  

 Макієнко Р.В. 

Запропонувала по черзі задавати питання перевізникам, поважати один 

одного та поводитися чемно. 

 гр. Недосєка Є.Ф. 

Про повернення до попередніх тарифів, у зв’язку з тим, що нічого не 

змінилося. Про проведення голосування на попередніх громадських 

слуханнях. 

https://us02web.zoom.us/j/8786769734
http://www.slavrada.gov.ua/?view=live


 Кононенко Ю.Г. 

Відповідь гр. Недосєці Є.Ф. – Про залишення рівня вартості палива на 

попередньому рівні. Про збільшення вартості шин. 

 Макієнко Р.В. 

Відповідь гр. Недосєці Є.Ф. – Про відсутність норми проведення 

голосування при проведенні публічного громадського обговорення 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996. 

 гр. Кожухова Л.В. 

Про укладання договорів на перевезення пасажирів та виконання їх умов 

після проведення конкурсу на перевезення пасажирів. Запитання до Яцури 

С.В. про невиконання умов договорів на перевезення пасажирів та не 

відновлення руху за всіма автобусними маршрутами після встановлення 

тарифу у розмірі 10 грн. Про недотримання карантинних обмежень 

стосовно перевезення пасажирів по кількості місць для сидіння. 

 Яцура С.В. 

Відповідь гр. Кожуховій Л.В. – Про зниження пасажиропотоку у зв’язку із 

коронавіросною інфекцією. Про проведення противоковідних заходів 

після заїзду транспортних засобів на підприємство. 

 гр. Алтуніна О.М. 

Запитання до Макієнко Р.В. – З якого моменту можна розірвати договори 

на перевезення пасажирів з Яцурою С.В. Про кількість скарг стосовно 

невиконання рейсів за маршрутом № 19а. Про надання пропозиції 

стосовно проведення громадських слухань з питання виконання умов 

договорів перевізниками, про створення додаткової комісії для контролю 

за перевезеннями пасажирів. 

 Макієнко Р.В. 

Відповідь гр. Алнутіній О.М. – Стосовно розірвання договорів на 

перевезення пасажирів – відповідною комісією проводяться перевірки, 

складаються акти про невиконання умов договорів, на основі яких може 

бути розірваний договір на перевезення пасажирів за маршрутами 19, 19а 

та 22 (мікрорайон Соболівка та район вулиці Цілинної залишається без 

транспортного сполучення). Про кількість звернень громадян з питання 

невиконання рейсів. Про проведення відділом транспорту та зв’язку 

перевірок пасажиропотоку за маршрутами №№ 19,19а, 22 у час «пік». 

 Мала Л.М., в.о. заступника керівника Слов’янської міської ВЦА 

Відповідь гр. Антуніній О.М. – про проведення публічного громадського 

обговорення з питання встановлення тарифів на перевезення пасажирів 

міським громадським транспортом.  

 

 гр. Хоменко В.О. 

Про підвищення тарифу. Про фінансування транспортних підприємств. 

Про конфліктну ситуацію в салоні автобуса між дитиною-пасажиром та 

водієм. Про безкоштовний проїзд дітей у громадському транспорті. Про 

проїзні квитки тривалого користування в автобусах.  

 

 Кожухова Л.В. 

Про відсутність обґрунтування рівня тарифів. 

 



 Алтуніна О.М. 

Про відсутність обґрунтування рівня тарифів. 

 Мала Л.М., в.о. заступника керівника Слов’янської міської ВЦА 

Відповідь гр. Алтуніній О.М. – про розміщення на сайті проєктів та 

аналізів регуляторного впливу до проєктів регуляторних актів про 

встановлення тарифів 

 Макієнко Р.В. 

Відповідь гр. Алтуніній О.М. – Розрахунки тарифу виконані КП 

«Слов’янське тролейбусне управління» самостійно. Автомобільними 

перевізниками надані розрахунки тарифу, виконані Державним 

автотранспортним науково-дослідним та проєктним інститутом. Проведені 

всі процедури, передбачені діючим законодавством, стосовно 

оприлюднення проєктів регуляторних актів та консультацій з 

громадськістю. Про розірвання договору (маршрути № 19, 19а, 22). 

 Мала Л.М., в.о. заступника керівника Слов’янської міської ВЦА 

Про розрахунки тарифу на перевезення пасажирів. Про розірвання 

договору (маршрути № 19, 19а, 22) згідно норм чинного законодавства. 

Про тему публічного громадського обговорення – питання встановлення 

тарифів на перевезення пасажирів міським громадським транспортом. Про 

встановлення тарифу на перевезення пасажирів на міських автобусних 

маршрутах загального користування у розмірі 10,00 грн. відповідно до 

Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності». Про прийняття 6 жовтня розпорядження 

керівника Слов’янської міської ВЦА про встановлення тарифу на 

перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального 

користування у розмірі 10,00 грн. з метю забезпечення соціально значущої 

послуги у зв’язку із різким підвищенням вартості палива (газ-метан) з 

16,00 грн до 37,00 грн. за 1м3 та початку проведення процедури прийняття 

даного розпорядження відповідно до вимог Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики». 

 

 гр. Недосєка Є.Ф. 

Звернення до перевізників – Про видачу квитків пасажирам, про 

забезпечення транспортного сполучення між мікрорайонами Машчормет 

та Семенівка.  

 

 Кононенко Ю.Г. 

Відповідь гр. Недосєці Є.Ф. – про встановлення за проханням 

громадськості відеореєстраторів в салон автобусу та на дорогу. Про рейс 

до мікрорайону Словважмаш через ЗОШ № 8, інші рейси через зупинку 

«М'ясокомбінат», про недоцільність організації додаткового маршруту. 

Про вартість палива в розрахунках в розмірі 16,00 грн. та діючій вартості 

палива у розмірі 37,00 грн. Про зниження пасажиропотоку у зв’язку із 

карантином. 

 гр. Іванов О.  

Про розрахунок тарифу та його структуру, складові при формуванні. Про 

рівень заробітної плати водіїв. 

 



 Кононенко Ю.Г. 

Відповідь гр. Іванову О. – Про розмір тарифу та невідповідність його 

витратам, про проблему з наявністю водіїв. Про заробітну плату водіїв у 

розмірі 6,00÷7,00 тис. грн. Про звільнення водіїв у зв’язку з низькою 

заробітною платою. Про неможливість підвищення заробітної плати 

водіям. 

 гр. Алтуніна О.М. 

Про заробітні плати на КП «Слов’янське тролейбусне управління». Про 

тариф та заробітну плату у міському електротранспорті міста 

Краматорська. Про необхідність підвищення якості надання послуг 

громадського транспорту. Про комунікацію з мешканцями міста. 

 

 Іванченко С.В. 

Відповідь гр. Алтуніній О.М. – Зарплата водіїв в залежності від класності 

та норми часу роботи від 6,0 до 10,0 тис. грн. В місті Краматорську 

вартість проїзду міським електротранспортом складає 8,00 грн., заробітна 

плата 12,0 ÷ 16,0 тис. грн. Про збільшення витрат та залишення доходів на 

попередньому рівні. 

 Максим UA: Донбас 

Запитання до Макієнко Р.В. – Про проведення регуляторної процедури та 

можливості впливати на обговорюване питання.  

 

 Макієнко Р.В. 

Відповідь Максиму UA: Донбас – При обговоренні проєкту регуляторного 

акту можна подавати пропозиції та зауваження, вони відповідно до норм 

чинного законодавства можуть бути враховані або обґрунтовано відхилені. 

Про розгляд питання підвищення вартості проїзду міським 

електротранспортом та приведення у відповідність до діючого 

законодавства розпорядження про встановлення тарифу на перевезення  

пасажирів міським автотранспортом. 

 гр. Хоменко В.О.  

Про необхідність виконання останніх рейсів. Про проїзні квитки для 

проїзду на міських автобусних маршрутах загального користування 

 гр. Беліменко О.В. 

Про безкоштовний проїзд дітей міським громадським транспортом у місті 

Краматорську.  

 

 Макієнко Р.В.  

Відповідь гр. Беліменку О.В. – Про необхідність компенсації за пільговий 

проїзд дітей та відсутності коштів на ці цілі у бюджеті Слов’янської 

міської територіальної громади. 

 

 Кононенко Ю.Г. 

Відповідь гр.Беліменку О.В.: Про неможливість взяти на себе фінансових 

зобов’язань по безкоштовному проїзду дітей. 

 гр. Кожухова Л.В. 

Запитання до Макієнко Р.В. – Про компенсацію за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян. Про необхідність відновлення роботи 

маршруту № 19а. 

 



 Макієнко Р.В.  

Відповідь гр. Кожуховій Л.В. – На 01.10.2021 автомобільним перевізникам 

перераховано 2,999 млн. грн., тролейбусному управлінню 9,00 млн. грн. 

Кошторис на рік автоперевізники – 4,00 млн. грн., тролейбусне управління 

– 12,00 млн.грн. 

 

 Макієнко Р.В.  

Про відсутність запитань. Про закінчення відеоконференції. 

 

 

 

 

Головуючий,  

начальник відділу транспорту та зв'язку          Римма МАКІЄНКО  


