
ПРОТОКОЛ 
публічного громадського обговорення з питання встановлення тарифів на перевезення 
пасажирів на міських маршрутах громадського транспорту в рамках роботи Форуму 

місцевого розвитку міста Слов'янська  
 
23.02.2018,                                                                                             Велика зала адмінбудівлі                
14.00 год.                                                                             Слов’янської міської ради, 1 поверх 
 
 
 
Головуючий: Сіваш Дмитро Вікторович, заступник Слов’янського міського голови 
Присутні члени ФМР: 7 (додаток №1) 
Запрошені: 7 чол. (додаток №2) 
 
 

ХІД ЗАСІДАННЯ 
 

Представник Донецької обласної ГО «Перемога» Міліцин В.С., зареєструвався для участі 
в публічних громадських обговореннях, але в подальшому не з'явився. 
 

СЛУХАЛИ: «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських 
маршрутах громадського транспорту» 
 ДОПОВІДАЧІ: Сіваш Дмитро Вікторович, заступник Слов’янського міського 
голови; Макієнко Римма Вікторівна, начальник відділу транспорту та зв’язку 
Слов’янської міської ради; Кононенко Юрій Генріхович, директор приватного 
підприємства «Слав-Транс»; Іванченко Сергій Васильович, директор комунального 
підприємства «Слов’янське тролейбусне управління».  
  

ДОПОВІЛИ: 
Сіваш Д.В., заступник Слов’янського міського голови, головуючий доповів про 

прийняті рішення виконкому Слов’янської міської ради від 24.01.2018 № 52 «Про 
затвердження Орієнтовного плану проведення виконавчим комітетом Слов’янської 
міської консультацій з громадськістю на 2018 рік» та від 07.02.2018 № 82 «Про 
проведення виконавчим комітетом Слов’янської міської ради консультацій з 
громадськістю з питання встановлення  тарифів на перевезення пасажирів на міських 
автобусних маршрутах громадського транспорту», відповідно до яких розгляд зазначеного 
питання відбувається в  рамках Форуму місцевого розвитку міста Слов`янська, представив 
присутніх та надав слово начальникові відділу транспорту та зв’язку Макієнко Риммі 
Вікторівні. 
 Макієнко Р.В., начальник відділу транспорту та зв’язку Слов’янської міської ради, 
доповіла про звернення  комунального підприємства «Слов’янське тролейбусне 
управління» та автомобільних перевізників приватних форм власності, які здійснюють 
перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування з 
питання необхідності підвищення тарифів на перевезення пасажирів, а саме встановлення 
для комунального підприємства «Слов’янське тролейбусне управління» тарифу на 
перевезення пасажирів у розмірі – 3,00 грн., для автомобільних перевізників тарифу на 
перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у 
розмірі – 5,00 грн. Також зазначила, що перевізниками були надані до виконкому 
Слов’янської міської ради розрахунки тарифу на послуги міського електричного 
транспорту та розрахунки тарифу на послуги пасажирського автомобільного транспорту 
відповідно до норм чинного законодавства. Відповідно до листів необхідність підвищення 
тарифів обумовлена підвищенням вартості електроенергії, пального, паливно-мастильних 



матеріалів та ін., у зв’язку з чим підвищилась собівартість надання послуг пасажирського 
громадського транспорту. 
  
 ВИСТУПИЛИ: 
 Кононенко Ю.Г., директор приватного підприємства «Слав-Транс», доповів про 
постійне зростання цін на всі складові, які формують собівартість надання послуг 
пасажирського автомобільного транспорту. З моменту звернення до виконкому 
Слов’янської міської ради ціна на паливо збільшилася: в листопаді  ціна складала 13,50 
грн./м3, у грудні – 14,50 грн./м3; на теперішній час – 15,84 грн./м3. Основне паливо газ – 
метан. 
 Завгородній А.І. звернувся до Кононенко Ю.Г. з питання незадовільного 
технічного стану автобусів, які працюють на маршруті №23 «Слов’янськ – Миколаївка». 
 Кононенко Ю.Г. відповів Завгородньому А.І., що автобусний маршрут 
сполученням «Слов’янськ – Миколаївка» являється приміським маршрутом та приватне 
підприємство «Слав-Транс» не обслуговує даний маршрут. Запропонував               
Завгородньому А.І. відвідати приватне підприємство «Слав-Транс» та подивитися на 
технічний стан рухомого складу підприємства.  
 Сіваш Д.В. про компетенцію виконкому Слов’янської міської ради згідно до норм 
чинного законодавства організовувати перевезення пасажирів у межах міста Слов`янська.  
 Кононенко Ю.Г. доповів про те, що підвищення тарифу на проїзд на міських 
автобусних маршрутах загального користування на 50 копійок лише частково покриє 
витрати на надання послуг і пов’язані із підвищенням собівартості перевезень. 
 Айдіна Н.В. звернулася до  Кононенко Ю.Г. з питання чи зміняться умови 
перевезення пасажирів пільгових категорій у зв’язку із підвищенням тарифів на проїзд. 

Кононенко Ю.Г. відповів Айдіній Н.В. про те, що пільгові перевезення будуть 
здійснюватися без змін, відповідно до норм чинного законодавства. 

Іванченко С.В., директор комунального підприємства «Слов’янське тролейбусне 
управління», доповів про підвищення тарифів на електроенергію, вартості запасних 
частин, про неякісні запасні частини, про підвищення рівня мінімальної заробітної плати, 
про забезпечення доставки пільгових пенсій, виплату податків. Собівартість послуг 
міського електротранспорту  не відповідає тарифу. Для підвищення якості надання послуг 
необхідно оновити рухомий склад підприємства. Пільгові перевезення пасажирів 
здійснюються відповідно до норм чинного законодавства. Компенсація за пільгові 
перевезення громадян здійснюється з міського бюджету не в повному обсязі, а також на 
теперішній час існує заборгованість з державного бюджету за 2015 рік у розмірі                 
1,880 млн. грн.  

Сіваш Д.В. доповнив, що раніше (до 2016 року) компенсація за пільговий проїзд 
громадян здійснювалася з державного бюджету, з 2016 року дані видатки лягли на 
міський бюджет. Можливості міського бюджету обмежені. Про компетенцію виконкому 
Слов’янської міської ради згідно до норм чинного законодавства організовувати 
перевезення пасажирів у межах міста Слов`янська.  

Макієнко Р.В. доповіла про компетенцію Донецької облдержадміністрації 
організовувати перевезення пасажирів на приміських внутрішньообласних автобусних 
маршрутах загального користування, про норми чинного законодавства у частині 
відсутності повноважень облдержадміністрації щодо регулювання рівня тарифів на 
приміських маршрутах.  

Завгородній А.І. запитав про придбання нових тролейбусів. 
Іванченко С.В. відповів Завгородньому А.І. про виділення з державного бюджету 

коштів на придбання двох тролейбусів,  про об’явлення двох процедур відкритих торгів з 
метою закупівлі тролейбусів. Про визначення переможця торгів за однією процедурою 
відкритих торгів. Про планування придбання ще трьох нових тролейбусів у рамках  
Програми розвитку міського електротранспорту міста Слов`янська на 2018 рік та 



реалізації проекту «Капітальний ремонт (відновлення) тролейбусного маршруту №5 в м. 
Слов’янську Донецької області» за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку.  

 
ГОЛОСУВАЛИ: З питання “Про встановлення тарифів на перевезення 

пасажирів на міських маршрутах громадського транспорту”. 
ЗА – «6», ПРОТИ – «0», УТРИМАЛИСЯ – «0». 

 
ВИРІШИЛИ:  
- підтримати встановлення комунальному підприємству «Слов’янське тролейбусне 

управління» тарифу за разовий проїзд одного пасажира міським електричним 
транспортом (тролейбус) у розмірі – 3,00 грн., вартості проїзних квитків тривалого 
користування для громадян у розмірі 120,0 грн., для службових поїздок робітників 
підприємств, організацій та установ – 150,0 грн., для учнів шкіл та ліцеїв – 40,0 грн., для 
студентів очної форми навчання – 55,0 грн.; 

- підтримати встановлення автомобільним перевізникам МП у формі ТОВ 
«Фортуна», ПП «Слав-Транс», фізичній особі – підприємцю Яцурі С.В. тарифу на 
перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у 
розмірі 5,00 грн.  

 
 
Головуючий,  
заступник міського голови                                                                                        Д.В.Сіваш 
 
Секретар,  
начальник відділу транспорту та зв’язку                                                       Р.В. Макієнко 

 
 


