
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 19.11.2021 

в рамках публічного громадського обговорення з питання встановлення тарифів на 

перевезення пасажирів міським громадським транспортом 
 

 

19.11.2021,                                                                                                                                      Відеоконференція               
14:00 год.                                                                                                             
 

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

військово-цивільної адміністрації 

До конференції приєдналися 13 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 присутність на відеоконференції 

перевізників. Прохання по черзі задавати питання перевізникам. Про 

можливість задавати питання у чаті.  

 

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

Про необхідність доповіді перевізників з обговорюваного питання 

встановлення тарифів. 

 

 Іванченко С.В.  

Про останнє підвищення вартості проїзду у 2019 році. Про збільшення 

вартості електроенергії, заробітної плати, податків, запасних частин та 

послуг, якими користується підприємство. Про необхідність підвищення 

вартості проїзду до 7,00 грн. 

 

 Кононенко Ю.Г., директор ПП «Слав-Транс» 

Про підвищення вартості палива, запасних частин та рівеня заробітної 

плати. Наразі вартість палива складає 37,00 грн., а в розрахунках вартість 

палива закладена у розмірі 16,00 грн. Тариф пропонується у розмірі – 

10,00 грн. 

 

 гр. Хоменко В.О. 

Про відмову у пільговому проїзді дитині на приміському маршруті у 

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


м. Краматорську. Про компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян. Про кількість пільгових місць в автобусі. Про відсутність 

проїзних квитків на міських автобусних маршрутах загального 

користування. 

 

 Яцура С.В. 

Відповідь гр. Хоменку В.О. – Про виникнення конфліктної ситуації на 

приміському маршруті та не обслуговування цього маршруту. Про 

відсутність компенсаційних виплат за проїзд пільгових категорій громадян 

на приміських маршрутах. Про те, що це питання не відноситься до 

міських перевезень. 

 

 Макієнко Р.В.  

Відповідь гр. Хоменку В.О. – Зазначене питання відмови у пільговому 

проїзді не стосується міських перевезень. На міських маршрутах 

загального користування перевезення пасажирів здійснюються відповідно 

до норм чинного законодавства, без обмежень. У разі виникнення 

конфліктних ситуацій кожна ситуація розглядається окремо. Методикою 

розрахунку тарифів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 

не передбачений розрахунок проїзних квитків тривалого користування. 

 

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

Відповідь гр. Хоменку В.О. – Про те, що перевізник - це суб’єкт 

підприємницької діяльності з іншими відносинами. Наразі обговорюється 

питання підвищення вартості проїзду. 

 

 Кононенко Ю.Г.  

Відповідь гр. Хоменку В.О. – Про виховання дітей. Про відсутність 

проїзних квитків тривалого користування на автобусних маршрутах. Про 

незручність користування проїзними квитками тривалого користування у 

зв’язку із наявністю декількох автоперевізників. 

 

 гр. Беліменко О.В. 

Про кількість пільгових місць у міському громадському транспорті. 

 

 Макієнко Р.В.   

Відповідь гр. Беліменку О.В. – Про відсутність обмежень при перевезенні 

пільгових категорій громадян у міському громадському транспорті. 

 

 Макієнко Р.В.  

Про відсутність запитань. Про закінчення відеоконференції. 

 

 

 

Головуючий,  

начальник відділу транспорту та зв'язку          Римма МАКІЄНКО  
 
 


