
Протокол
публічного громадського обговорення 

з питання встановлення тарифів на перевезення пасажирів
на міських маршрутах громадського транспорту

20.12.2018,                                                                                                          Велика зала адмінбудівлі Слов’янської 
14:00 год.                                                                                                            міської ради, 1 поверх        

Секлецов 
Андрій Володимирович

- головуючий,
заступник Слов'янського міського голови  

Макієнко
Римма Вікторівна

- секретар, начальник відділу транспорту та зв'язку 
Слов'янської міської ради

Козирева
Наталія Юріївна 

- головний спеціаліст відділу транспорту та зв'язку 
Слов'янської міської ради

Запрошені:

Альохіна 
Олена Євгенівна 

- начальник управління соціального захисту населення 
Слов'янської міської ради

Удовенко 
Марина Сергіївна

- начальник відділу пільгових категорій населення, 
персоніфікованого обліку пільгових категорій управління 
соціального захисту населення Слов'янської міської ради

Крайчев
Богдан Антонович

- заступник начальника управління житлово-комунального 
господарства Слов'янської міської ради

Іванченко
Сергій Васильович

- директор КП «Слов'янське тролейбусне управління»

Уманець
Євгенія Михайлівна

- начальник планово-економічного відділу КП «Слов'янське
тролейбусне управління»

Кононенко 
Юрій Генріхович

- директор ПП «Слав-Транс», автомобільний перевізник

Яцура
Сергій Вікторович

- фізична особа – підприємець, директор МП у вигляді ТОВ 
«Фортуна», автомобільний перевізник

Присутні:
13 чол. — представники  громадськості, громадських організацій, комітетів мікрорайонів та 
засобів масової інформації (листи реєстрації учасників обговорення додаються). 

(Під час проведення публічного громадського обговорення проводилась відеотрансляція на
офіційному веб-сайті Слов'янської міської ради.) 

Порядок денний:

1. Обговорення  питання  встановлення  тарифів  на  перевезення  пасажирів  на  міських
маршрутах громадського транспорту.

СЛУХАЛИ:

Секлецов  А.В.  повідомив,  що  до  Слов’янської  міської  ради  надійшли  листи
КП «Слов’янське тролейбусне  управління»,  ПП «Слав-Транс»,  фізичної  особи-підприємця
Яцури С.В. та МП «Фортуна» з питання необхідності перегляду рівня тарифів на перевезення
пасажирів на міських маршрутах громадського транспорту. 



Враховуючи норми діючого законодавства, виконавчим комітетом Слов’янської міської ради
вирішено провести в період з 10.12.2018 по 26.12.2018 включно консультації з громадськістю
з питання встановлення тарифів на перевезення пасажирів, а саме:
 - встановлення комунальному підприємству «Слов’янське тролейбусне управління» тарифу
за  разовий  проїзд  одного  пасажира  та  одного  місця  багажу  міським  електричним
транспортом у розмірі 4,00 грн.; 
-  встановлення  автомобільним  перевізникам  тарифу  на  перевезення  пасажирів  у  всіх
режимах руху в розмірі 6,00 грн.

Макієнко Р.В. запропонувала надати слово для виступу перевізникам та присутнім задавати
питання перевізникам.

Іванченко С.В. доповів про підвищення тарифів на перевезення пасажирів в інших містах.
Повідомив  про  підвищення  вартості  запасних   частин,  електроенергії,  рівня  мінімальної
заробітної  плати  та  про  інші  обов'язкові  витрати  (послуги  Інтернет,  плата  за  ліцензійні
програми, доставка пільгових пенсій, податок за землю та інше).

Кононенко Ю.Г.  доповів,  що основною причиною звернення до замовника перевезень з
питання  підвищення  тарифу  на  проїзд  являється  збільшення  вартості  палива.  При
встановленні тарифу на перевезення пасажирів 5,00 грн. вартість палива (газ-метан) складала
13,0 грн. за 1 м3, потім вартість палива зросла до 14,0 грн. за 1 м3. З серпня місяця ціна на
паливо  зросла  до  17,0  грн.  за  1  м3  після  чого  підприємство  звернулося  до  виконкому  з
питання необхідності підвищення тарифу до 6,0 грн. З моменту звернення ціна на паливо
зросла до 19,0 грн. за 1 м3. Основна складова вартості проїзду — це вартість палива.

Буркова Н.О. (член комітету мікрорайону “Словважмаш”) зазначила те, що в автобусах не
видають квитки на проїзд, про обов'язок водіїв видавати квитки, про облік пасажирів. 
Повідомила про проведення ремонту павільйону зупинки  (біля магазину “Жовтень”), про те,
що автобуси  за  маршрутами  №14 та  №17 не  заїжджають  до  відремонтованої  зупинки,  а
зупиняються біля магазину “Жовтень”. Про необхідність організації нової зупинки по вулиці
Солідарній біля магазину. 

Кононенко Ю.Г. відповів Бурковій Н.О., що всі автобуси забезпечені квитково-обліковою
продукцією, в салонах автобусів розміщена інформація з номерами телефонів підприємства,
про ведення обліку пасажирів.
Повідомив  про  організацію  зупинок  автобусів  тільки  в  місцях,  де  це  не  заборонено
Правилами дорожнього руху. 

Яцура  С.В.  доповів  про  підвищення  цін  на  шини  та  акумулятори,  рівня  мінімальної
заробітної плати,  про відсутність в штаті підприємств кондукторів. 

Чайка  А.В.  (керівник  мікрорайону  “Черевківка”)  зазначила  про  необхідність  наявності
кондукторів в салонах автобусів, зауважила про перевезення пільгових категорій громадян та
необхідність видачі квитків на проїзд.  

Макієнко  Р.В. пояснила,  що  перевезення  пільгових  категорій  громадян  здійснюються
відповідно до норм чинного законодавства.

Буркова  Н.О.  (член  комітету  мікрорайону  “Словважмаш”)  зазначила  про  обмеження
пільгових перевезень громадян. 

Кононенко  Ю.Г.   відповів  Чайці  А.В.  та  Бурковій  Н.О. про  прийняття  відповідних  мір
реагування  у  разі  зазначення  конкретних  випадків  відмови  в  пільговому  проїзді.  Про
відсутність обмеження кількості  перевезених пільгових категорій громадян на автобусних
маршрутах міста Слов'янська.  



Секлецов А.В.  повідомив, що у разі виникнення конфліктних ситуацій при наданні послуг
міського громадського транспорту кожен випадок буде розглядатися окремо.

Храптович С.А. (голова Слов’янської міської в Донецькій області організації інвалідів ВГОІ
«Союз  Чорнобиль  України»)  зазначив  про  відсутність  обмеження  кількості  пільгових
категорій громадян при перевезенні на міських автобусних маршрутах в місті Слов'янськ.
Повідомив  про  прийняття  міською радою відповідних  мір  реагування  у  разі  виникнення
випадків  відмови у пільговому проїзді.  Про заміну посвідчень особам, які постраждали в
наслідок  Чорнобильської  катастрофи.  Про  відмову  на  автостанції  в  продажу  квитка  на
пільговий  проїзд  до  зупинки  Червоний  Молочар  на  приміському  автобусному  маршруті
сполученням “Слов'янськ — Краматорськ” та про необхідність звернутися з даного питання
до Донецької облдержадміністрації.  

Макієнко  Р.В.  після  виступів  усіх  бажаючих  запропонувала  перейти  до  процедури
голосування з наступного питання:

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

Результати голосування:
за – 1
проти – 5
утрималось – 0.

Інші не головували.

Головуючий,
заступник Слов'янського міського голови                                                           А.В. Секлецов

Секретар, 
начальник відділу транспорту та зв'язку  Р.В. Макієнко 


