
Звіт
 за результатами публічного громадського обговорення

1. Найменування органу місцевого самоврядування, який проводив обговорення
 Виконавчий комітет Слов’янської міської ради 

2. Зміст питання, що виносилося на обговорення:
Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських маршрутах громадського

транспорту.

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговорені
Представники  Слов’янської  міської  ради,  представники  громади  м.  Слов`янська,

громадських  організацій,  комітетів  мікрорайонів,  директора  КП  «Слов’янське  тролейбусне
управління» та ПП «Слав-Транс», фізична – особа підприємець та директор МП «Фортуна».   

 
4. Інформація про пропозиції, що надійшли

 Підтримати питання підвищення тарифу на перевезення пасажирів на міських маршрутах
громадського транспорту.

 Про обов'язок водіїв автобусів видавати пасажирам квитки на проїзд.
 Про  обов'язок  водіїв  автобусів,  які  працюють  на  міських  маршрутах  №14  та  №17,

заїжджати  до відремонтованої  зупинки “Жовтень”.  Про  необхідність  організації  нової
зупинки по вулиці Солідарній біля магазину.

 Про необхідність роботи кондукторів в салонах автобусів.
 Про перевезення пільгових категорій громадян.
 Про необхідність звернутися до Донецької облдержадміністрації з  питання відмови на

автостанції  в  продажу  квитка  на  пільговий  проїзд  до  зупинки  Червоний  Молочар  на
приміському автобусному маршруті сполученням “Слов'янськ — Краматорськ”.

 Про  впровадження  автоматизованої  системи  обліку  оплати  проїзду  в  міському
пасажирському транспорті.

5.  Інформація  про  врахування  пропозицій  та  зауважень  громадськості  з
обов’язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та
зауважень

 Стосовно  підтримання  питання  встановлення  тарифів  на  перевезення  пасажирів  на
міських  маршрутах  громадського  транспорту  (директор  КП “Слов'янське  тролейбусне
управління” Іванченко С.В.; директор ПП “Слав-Транс” Кононенко Ю.Г.; директор МП у
вигляді  ТОВ “Фортуна”,  фізична  особа-підприємець  Яцура  С.В.;  також  13.12.2018  за
ініціативою Васильчука Л.Ф. додатково у рамках публічного громадського обговорення
проведено засідання Слов'янської міської організації ветеранів України) –

відповідно  до  законів  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  України»,  «Про  міський
електричний транспорт», «Про автомобільний транспорт», наказу Міністерства інфраструктури
України  від  25.11.2013  №940  «Про  затвердження  Порядку  формування  тарифів  на  послуги
міського  електричного  транспорту  (трамвай,  тролейбус)»,  наказу  Міністерства  транспорту  та
зв’язку  України  від  17.11.2009  №1175  «Про  затвердження  Методики  розрахунку  тарифів  на
послуги пасажирського автомобільного транспорту» та у зв'язку із підвищенням цін на паливо,
мастильні матеріали, запасні частини, підвищенням рівня мінімальної заробітної плати, тарифів
на електроенергію, необхідність забезпечення доставки пільгових пенсій, виплату податків та
постійне зростання цін на інші складові, які формують собівартість надання послуг громадського
транспорту,  перевізниками  до  Слов'янської  міської  ради  надані  розрахунки  тарифів  на
перевезення пасажирів.

 Стосовно пропозицій щодо зобов'язання водіїв автобусів видавати пасажирам квитки на
проїзд (Буркова Н.О., Чайка А.В., Ісаєв М.Л.) —

автомобільні  перевізники,  які  здійснюють  перевезення  пасажирів  на  міських  автобусних
маршрутах  загального  користування,  письмово  попереджені  про  необхідність  забезпечення



продажу квитків на проїзд в автобусах відповідно до норм чинного законодавства. Протягом
2018  року при проведенні перевірок комісією з контролю за виконанням умов договорів на
перевезення  пасажирів  на  міських  автобусних  маршрутах  загального  користування  в  місті
Слов'янську перевірено, що в салонах автобусів квитки в наявності. 
 Стосовно обов'язку водіїв автобусів, які працюють на міських маршрутах №14 та №17,

заїжджати  до  відремонтованої  зупинки  “Жовтень”  та  необхідності  організації  нової
зупинки по вулиці Солідарній біля магазину (Буркова Н.О.) — 

автомобільні перевізники, які обслуговують міські автобусні маршрути №14 та №17,  письмово
попереджені  про  необхідність  посадки,  висадки  пасажирів  на  відремонтованій  зупинці
“Жовтень”. Пропозиції не стосуються суті питання, яке обговорювалося. 
Стосовно організації зупинки по вулиці Солідарній за автобусним маршрутом №14 — 
до батальйону патрульної поліції  в містах Краматорськ та Слов'янськ Управління патрульної
поліції  в  Донецькій  області  направлено  листа  з  питання  можливості  організації  зупинки  в
зазначеному місці.  Пропозиції не стосуються суті питання, яке обговорювалося. 

 Стосовно наявності кондукторів в салонах автобусів (Чайка А.В.) —
згідно норм чинного законодавства наявність кондукторів в салонах автобусів не є обов'язковою
умовою  діяльності  автомобільного  перевізника.  Наявність  кондукторів  впливає  на  розмір
тарифу (витрати на заробітну плату).

  Стосовно  перевезення  пільгових  категорій  громадян  (Буркова  Н.О.,  Чайка  А.В.,
Ісаєв М.Л.) —

автомобільні  перевізники,  які  здійснюють  перевезення  пасажирів  на  міських  автобусних
маршрутах  загального  користування,  письмово  попереджені  про  необхідність  забезпечення
пільгових перевезень громадян відповідно до норм чинного законодавства. Конкретних випадків
відмови в пільговому проїзді на міських автобусних маршрутах загального користування при
обговоренні не вказано. 

 Стосовно  впровадження  автоматизованої  системи  обліку  оплати  проїзду  в  міському
пасажирському транспорті (Ісаєв М.Л.) — 

на  сьогодні  Слов'янською  міською  радою  не  прийнято  рішення  щодо  впровадження
автоматизованої  системи  обліку  оплати  проїзду  в  міському  пасажирському  транспорті
(орієнтовна  вартість  впровадження  АСОП — 6,00  млн.  грн.).  Пропозиція  не  стосується  суті
питання, яке обговорювалося. 

 Стосовно звернення до Донецької облдержадміністрації з питання відмови на автостанції
в продажу квитка на пільговий проїзд до зупинки Червоний Молочар на приміському
автобусному маршруті сполученням “Слов'янськ — Краматорськ” (Храптович С.А.) —

автобусний  маршрут  загального  користування  сполученням  “Слов'янськ  —  Краматорськ”  є
приміським  внутрішньообласним  маршрутом.  Згідно  Закону  України  “Про  автомобільний
транспорт”  організація  перевезень  пасажирів  на  внутрішньообласних  автобусних  маршрутах
загального  користування  покладена  на  відповідні  обласні  державні  адміністрації.  До
департаменту   розвитку  базових  галузей  промисловості  Донецької  облдержадміністрації
направлено  листа  з  зазначеного  питання.  Пропозиція  не  стосується  суті  питання,  яке
обговорювалося. 

6. Інформація про рішення, прийняте за результатами обговорення
      

За результатами голосування з питання підтримки встановлення тарифів на перевезення
пасажирів на  міських маршрутах громадського транспорту:

- засідання Слов'янської міської організації ветеранів України, проведеного 13.12.2018:
“за” - одноголосно. Питання встановлення нових тарифів підтримано.

-  засідання  за  круглим  столом,  проведеного  20.12.2018:  “за”  -  1,  “проти”  -  5,
не голосували - 7. Питання встановлення нових тарифів не підтримано.
  

Заступник міського голови                                                                                              А.В. Секлецов

Начальник відділу транспорту та зв’язку                                                                      Р.В. Макієнко


