
Звіт за результатами публічного громадського обговорення 

 

 1. Найменування державного органу, який проводив обговорення 

  Слов’янська міська військово-цивільна адміністрація Краматорського району 

Донецької області 

 

 2. Зміст питання, що виносилося на обговорення: 

 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 тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах 

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

розмірі 10,00 грн. 

  

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговорені 

 Мешканці Слов’янської міської територіальної громади, представники громадських 

об’єднань, засобів масової інформації, 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., представники структурних 

підрозділів Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації Краматорського району 

Донецької області.    

  

4. Інформація про пропозиції, що надійшли  

1. Про проведення громадських слухань з питання виконання умов договорів 

перевізниками, про створення додаткової комісії для контролю за перевезеннями пасажирів 

(гр. Алтуніна О.М.). 

2. Про проїзні квитки тривалого користування для проїзду на автобусних маршрутах 

загального користування (гр. Хоменко В.О.). 

3. Про пільгові перевезення пасажирів (приміські маршрути) (гр. Хоменко В.О.). 

4. Про безкоштовний проїзд дітей міським громадським транспортом (гр. 

Хоменко В.О., Беліменко О.В.). 

5. Про необхідність відновлення роботи міського автобусного маршруту №19а, або 

розірвання договору на перевезення пасажирів (гр. Кожухова Л.В., Алтуніна О.М.). 

6. Про відсутність обґрунтування рівня тарифів (гр. Кожухова Л.В., Алтуніна О.М.). 

7. Про видачу квитків пасажирам (гр. Недосєка Є.Ф.). 

 

5. Інформація про врахування пропозицій та зауважень громадськості з 

обов’язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування 

пропозицій та зауважень 

1. Про проведення громадських слухань з питання виконання умов договорів 

перевізниками, про створення додаткової комісії для контролю за перевезеннями пасажирів - 

пропозиція врахована і буде розглянута для виконання. Пропозиція не стосується суті 

питання, яке обговорювалося.  

 2. Про проїзні квитки для проїзду на автобусних маршрутах загального користування 

– Методикою розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, 

затвердженою наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 № 1175 (із 

змінами), не передбачений розрахунок проїзних квитків тривалого користування. 

Пропозиція не стосується суті питання, яке обговорювалося. 



3. Про пільгові перевезення пасажирів (приміські маршрути) – зазначене питання 

відмови у пільговому проїзді не стосується міських перевезень.  Зауваження не стосується 

суті питання, яке обговорювалося. 

4. Про безкоштовний проїзд дітей міським громадським транспортом – кошти на 

компенсацію за пільговий проїзд дітей у бюджеті Слов’янської міської територіальної 

громади відсутні. Пропозиція не стосується суті питання, яке обговорювалося. 

 5. Про необхідність відновлення роботи міського автобусного маршруту №19а, або 

розірвання договору на перевезення пасажирів – робота міського автобусного маршруту 

загального користування №19а відновлена з 22.11.2021. Зауваження не стосується суті 

питання, яке обговорювалося. 

6. Про відсутність обґрунтування рівня тарифів – розрахунки тарифу на перевезення  

пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування підготовлені 

Державним підприємством «Державний автотранспортний науково-дослідний та проектний 

інститут» (ДП «ДержавтотрансНДІпроект») Міністерства інфраструктури України. 

Розрахунок тарифу на послуги міського електричного транспорту підготовлений 

комунальним підприємством «Слов’янське тролейбусне управління». Зауваження не 

враховано. 

7. Про видачу квитків пасажирам –  перевізникам направлені листи про необхідність 

видачі квитків пасажирам. Зауваження враховано. Зауваження не стосується суті питання, 

яке обговорювалося. 

  

6. Інформація про рішення, прийняте за результатами обговорення  

Протягом проведення консультацій з громадськістю у формі публічного громадського 

обговорення в період з 22.10.2021 по 22.11.2021 пропозицій та зауважень до проєктів 

регуляторних актів «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів на автобусних 

маршрутах загального користування» та «Про встановлення тарифів на перевезення 

пасажирів міським електротранспортом (тролейбус)» по суті зазначених питань не надійшло.   

Під час проведення 17.11.2021 та 19.11.2021 публічних заходів –  відеоконференцій на 

базі online-платформи ZOOM – зауваження стосовно відсутності обґрунтування рівня 

тарифів не враховано. Інші зауваження і пропозиції не стосуються суті питання, яке 

обговорювалося. 

Проєкти розпоряджень керівника Слов’янської міської військово-цивільної 

адміністрації «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів на автобусних 

маршрутах загального користування» та «Про встановлення тарифів на перевезення 

пасажирів міським електротранспортом (тролейбус)» «Про встановлення тарифів на 

перевезення пасажирів міським електротранспортом (тролейбус)» будуть винесені на 

розгляд керівника Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації без змін та 

доповнень. 

 

 

 

В.о. заступника керівника Слов’янської 

міської військово-цивільної адміністрації         Ольга ЗАРУБА 

 

 

Начальник відділу транспорту та зв’язку                                                        Римма МАКІЄНКО 


