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Протокол
проведення публічного заходу – засідання за круглим столом, яке проведено

в рамках публічного громадського обговорення з питання встановлення тарифів на
перевезення пасажирів міським електротранспортом (тролейбус)

27.09.2019,   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

Осетрова
Олена Геннадіївна 

- головний спеціаліст 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»

Журба 
Людмила Семенівна

- головний спеціаліст відділу доходів та фінансування 
виробничої сфери фінансового управління Слов’янської 
міської ради

Присутні:
депутат Слов’янської міської ради Жиров Ігор Володимирович, 
представники засобів масової інформації. 

(Листи реєстрації запрошених та присутніх при проведенні публічного заходу – засідання за
круглим столом, додаються). 

Порядок денний:

1. Обговорення  питання  встановлення  тарифів  на  перевезення  пасажирів  міським
електротранспортом (тролейбус).

СЛУХАЛИ:

Секлецов А.В.  повідомив, що до Слов’янської міської ради у жовтні 2018 року надійшов
лист  комунального  підприємства  «Слов’янське  тролейбусне  управління»  з  питання
необхідності  перегляду  рівня  тарифів  на  перевезення  пасажирів  міським
електротранспортом.
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До  листа  був  наданий  розрахунок  тарифів  на  перевезення  пасажирів  міським
електротранспортом. 

06 лютого 2019 року виконкомом прийнято рішення №157 “Про встановлення тарифів
на  перевезення  пасажирів  міським  електротранспортом  (тролейбус)”,  яким  встановлений
тариф у розмірі 4,00 грн. та вартість проїзних квитків тривалого користування для громадян
у розмірі 140,00 грн., для службових поїздок робітників підприємств, організацій та установ
– 180,00 грн., для учнів шкіл та ліцеїв – 50,00 грн., для студентів очної форми навчання –
70,00 грн.

09 липня 2019 року Донецьким окружним адміністративним судом винесена окрема
ухвала, у відповідності до якої рішення виконавчого комітету Слов'янської міської ради від
06 лютого 2019 року №157 “Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів міським
електротранспортом  (тролейбус)”  необхідно  привести  у  відповідність  до  Закону  України
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

У зв'язку з чим з 5 вересня 2019 р. тимчасово призупинена дія тарифу в розмірі 4,00
грн.  (призупинено  на  період  проведення  регуляторної  процедури)  та  розроблено  новий
проект  рішення  виконкому  Слов’янської  міської  ради  «Про  встановлення  тарифів  на
перевезення пасажирів міським електротранспортом (тролейбус)».

Враховуючи норми діючого законодавства виконавчий комітет Слов’янської міської
ради  вирішив  провести  в  період  з  13  вересня  по  13  жовтня  включно  консультації  з
громадськістю з питання встановлення тарифу за разовий проїзд одного пасажира та одного
місця багажу міським електричним транспортом (тролейбус)  у розмірі  4,00 грн., вартості
проїзних квитків тривалого користування для громадян у розмірі 140,0 грн., для службових
поїздок робітників підприємств, організацій та установ – 180,0 грн., для учнів шкіл та ліцеїв
– 50,0 грн., для студентів очної форми навчання – 70,0 грн.

Надані  комунальним  підприємством  «Слов'янське  тролейбусне  управління»
розрахунки тарифів проведені в 2018 році відповідно до Методики формування тарифів на
послуги  міського  електричного  транспорту  (наказ  Міністерства  інфраструктури  України
№ 940 від 25.11.2013).  

Порядком  встановлено,  що  у  разі  зміни  ставок  податків  і  зборів  (обов'язкових
платежів),  мінімального  рівня  заробітної  плати,  ставок  орендної  плати,  цін  і  тарифів  на
паливно-енергетичні  та  матеріальні  ресурси,  які  не  залежать  від  господарської  діяльності
підприємств,  але  впливають  на  рівень  повної  собівартості  з  операційної  діяльності
підприємств,  тарифи  на  послуги  міського  електричного  транспорту  переглядаються  в
установленому законодавством порядку.

Під  час  проведення  розрахунків  тарифу  4,00  грн.  збільшилися  основні  складові
собівартості послуг з перевезень пасажирів тролейбусами:
- мінімальна заробітна плата на 16%

- електроенергія на 22 % 

- вода, стоки на 5 %

 - розмір платежу податку на нерухоме майно на 11%
З моменту встановлення тарифу 4,00 грн. (а саме протягом поточного періоду 2019

року)  також  збільшилися  основні  складові  собівартості  послуг  з  перевезень  пасажирів
тролейбусами:
- мінімальна заробітна плата на 12 %

- електроенергія на 15% 

- вода, стоки на 15%

- вивіз сміття на 66%

- розмір платежу податку на землю на 11%
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- розмір платежу податку на нерухоме майно на 12%

Секлецов  А.В.  запропонував  представникам  комунального  підприємства
«Слов'янське  тролейбусне  управління»  виступити  з  даного  питання,  а  представникам
громадськості задавати перевізнику питання. 

Іванченко  С.В.  звернув  увагу  на  те,  що  обговорення  питання  встановлення  зазначених
тарифів  на  перевезення  пасажирів  міським  електротранспортом  (тролейбус)  проводиться
повторно.

Повідомив  про  підвищення  за  цей  час  собівартості  надання  послуг  міського
електротранспорту.

Зазначив  про  те,  що  призупинення  дії  тарифу  в  розмірі  4,00  грн.  позначилося  на
фінансовому стані КП «Слов’янське тролейбусне управління» (втрати підприємства близько
200,0 тис. грн. на місяць) та що всі показники причин підвищення тарифів наведені в аналізі
регуляторного  впливу,  який  підготовлений  до  проекту  рішення  виконкому  Слов’янської
міської  ради  про  встановлення  тарифів  на  перевезення  пасажирів  міським
електротранспортом.

Секлекцов А.В. запропонував присутнім задати питання та надати пропозиції і зауваження.

Питань, пропозицій та зауважень від присутніх не надійшло.

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

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


