
Оприлюднено 02.03.2018 
 

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. 
 Консультації з громадськістю проведені в період з 12.02.2018 по 26.02.2018 включно. 

Консультації з громадськістю проведені у формі публічного громадського 
обговорення (засідання за круглим столом) – 21 лютого 2018 року та в рамках роботи 
Форуму місцевого розвитку міста Слов`янська – 23 лютого 2018 року (протоколи засідань 
розміщені на офіційному веб-сайті Слов’янської міської ради у рубриці «Консультації з 
громадськістю»). 

 
3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговорені 
Представники громади м. Слов`янська, громадських об’єднань, депутати міської ради, 

керівник комітету мікрорайону, директора КП «Слов’янське тролейбусне управління» та  
ПП «Слав-Транс», фізична – особа підприємець та директор МП «Фортуна», представники 
структурних підрозділів Слов’янської міської ради.    

  
4. Інформація про пропозиції, що надійшли  
1. Підтримати питання встановлення тарифів на перевезення пасажирів на  міських 

маршрутах громадського транспорту. 
2. Звернутися до відповідних структурних підрозділів Слов’янської міської ради з 

питання необхідності проведення ремонтних робіт дорожньо-вуличної мережі міста за 
маршрутами громадського транспорту. 

3. Виконувати автомобільним перевізникам норми чинного законодавства у частині 
пільгових перевезень пасажирів, а саме учасників АТО (учасників бойових дій), на 
приміських та міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування. 

4. Підвищити тариф на перевезення пасажирів на міських маршрутах до рівня, більше 
заявленого перевізниками, за умови підвищення комфорту перевезень, а саме: на зупинках 
встановити пандуси для посадки в автобуси. 

 
5. Інформація про врахування пропозицій та зауважень громадськості з 

обов’язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування 
пропозицій та зауважень 
    1. Стосовно пропозиції підтримати питання встановлення тарифів на перевезення 
пасажирів на  міських маршрутах громадського транспорту –  
керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в України», «Про міський 
електричний транспорт», «Про автомобільний транспорт», наказом Міністерства 
інфраструктури України від 25.11.2013 №940 «Про затвердження Порядку формування 
тарифів на послуги міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус)», наказом 
Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 №1175 «Про затвердження 
Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту», 
враховуючи надані перевізниками розрахунки тарифів та підвищення цін на паливо, 
мастильні матеріали, запасні частини, підвищення 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, прийнято рішення підтримати питання встановлення нових 
тарифів на перевезення пасажирів міським громадським транспортом. 

 



2. Стосовно пропозиції звернутися до відповідних структурних підрозділів 
Слов’янської міської ради з питання необхідності проведення ремонтних робіт дорожньо-
вуличної мережі міста за маршрутами громадського транспорту –  
відділ транспорту та зв’язку звернеться до управління житлово-комунального господарства 
Слов’янської міської ради з даного питання. Пропозиція не стосується суті питання, яке 
обговорювалося.  

3.   Стосовно виконання автомобільними перевізниками норм чинного законодавства 
у частині пільгових перевезень пасажирів, а саме учасників АТО (учасників бойових дій), на 
приміських та міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування – 
на міських автобусних маршрутах загального користування випадків відмови у пільговому 
проїзді учасникам бойових дій не зафіксовано, випадки відмови, озвучені на громадських 
обговореннях, зафіксовані на приміських та міжміських внутрішньообласних автобусних 
маршрутах загального користування, організація перевезень пасажирів на яких покладається 
на Донецьку обласну державну адміністрацію. Пропозиція не стосується суті питання, яке 
обговорювалося. 

4. Стосовно підвищення тарифу на перевезення пасажирів на міських маршрутах до 
рівня, більше заявленого перевізниками, за умови підвищення комфорту перевезень, а саме: 
на зупинках встановити пандуси для посадки в автобуси –  
наказом Міністерства інфраструктури України від 25.11.2013 №940 «Про затвердження 
Порядку формування тарифів на послуги міського електричного транспорту (трамвай, 
тролейбус)» та наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 №1175 
«Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного 
транспорту» чітко визначені складові собівартості надання послуг громадського транспорту. 
Облаштування інфраструктури міських маршрутів за рахунок тарифу на перевезення 
пасажирів діючим законодавством не передбачено. Пропозиція не відповідає нормам 
чинного законодавства. Питання доступності зупинок громадського транспорту буде 
доведено до відома відповідних виконавчих органів Слов’янської міської ради та Комітету 
забезпечення доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших 
маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної 
інфраструктури для врахування в роботі та приведення зупинок громадського транспорту у 
відповідність до норм чинних нормативно-правових актів. 

 
6. Інформація про рішення, прийняте за результатами обговорення  
За результатами голосування з питання підтримки встановлення тарифів на 

перевезення пасажирів на  міських маршрутах громадського транспорту: 
- у формі публічного громадського обговорення (засідання за круглим столом):             

«за» -2, «проти» - 0, «утрималось» - 3, інші не голосували; 
- в рамках роботи Форуму місцевого розвитку міста Слов`янська: «за» – 6,               

«проти» - 0, «утримались» - 0. 
 

      Вирішено: підтримати питання встановлення тарифів на перевезення пасажирів на 
міських маршрутах громадського транспорту, а саме: 
 - 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.; 

- 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. 

 
Заступник міського голови                                                                                        Д.В. Сіваш  
 
Начальник відділу транспорту та зв’язку                                                                 Р.В. Макієнко 


