
 

 

 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08.05.2014 № 134 

м. Золотоноша 

 

Про затвердження порядку встановлення тарифу на перевезення  

пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування 

 

Відповідно до Законів України „Про автомобільний транспорт”, „Про 

захист економічної конкуренції”, „Про ціни і ціноутворення”, вимог методики 

розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, 

затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 

17.11.2009 № 1175, керуючись п. 2 „а” ст. 28 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”,- 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити Порядок встановлення тарифу на перевезення пасажирів на 

міських автобусних маршрутах загального користування (додається). 

2. Управлінню економіки (Остроглазова В.В.) оприлюднити дане 

рішення в міській газеті „Златокрай”. 

3. Координацію роботи рішення покласти на управляння економіки 

(Остроглазова В.В.), контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

міського голови Масла О.М. 

 

 

 

Міський голова         В.О. Войцехівський 
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          Додаток 

до рішення міськвиконкому 

 від 08.05.2014 № 134 
 

Порядок 

встановлення тарифу на перевезення пасажирів на міських  

автобусних маршрутах загального користування 

 
 

1. Загальні положення 

1.1. Дія порядку встановлення тарифу на перевезення пасажирів на міських автобусних 

маршрутах загального користування (далі по тексту – Порядку) поширюється на суб’єкти 

підприємницької діяльності усіх форм власності, які надають послуги з перевезення 

пасажирів (далі - Перевізники). 

1.2. Законодавча база, використана при розробці Порядку: 

-Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”; 

-Закон України „Про автомобільний транспорт”; 

-Закон України „Про ціни і ціноутворення”; 

-Закон України „Про захист економічної конкуренції”; 

-Закон України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності”; 

-Методика розрахунків тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, 

затверджена Наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 № 1175 

(далі по тексту – Методика); 

-Інструкції про порядок обліку пасажирів, що перевозяться громадським транспортом на 

маршрутах, затверджена наказом Міністерства статистики України від 27 травня 1996 р.        

№ 150 (далі по тексту – Інструкція). 

1.3. Мета розробки: 

-надання методичної допомоги суб’єктам господарювання всіх форм власності, які надають 

послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального 

користування; 

-захисту прав споживачів транспортних послуг (пасажирів) щодо попередження не 

обґрунтованого підвищення тарифів та відповідності вартості проїзду, якості транспортних 

послуг; 

-захисту прав перевізників з метою задоволення їх підприємницьких інтересів та 

забезпечення інвестиційної привабливості ринку пасажирських автомобільних перевезень, в 

тому числі у випадках об’єктивних змін умов господарювання (чинників, які впливають на 

розмір тарифів); 

-забезпечення сталих умов роботи міського автомобільного транспорту загального 

користування в місті Золотоноша.  

1.4. Порядок визначає процедуру надання, розгляду, перевірки розрахунків та прийняття 

виконавчим комітетом Золотоніської міської ради рішення про встановлення тарифу на 

перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування. 

1.5. Виконавчий комітет Золотоніської міської ради розглядає проекти рішень про 

встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах 

загального користування у разі невідповідності чинних тарифів розміру економічно-

обґрунтованих витрат на надання послуг з перевезення пасажирів, якщо мають місце: 

-зміни норм витрат матеріальних ресурсів та вартості цих ресурсів (паливо - більше як на 

10% (згідно Методики), мастильні матеріали, запчастини, шини, тощо); 

-зміни цін та тарифів на послуги сторонніх організацій, які надаються ними для забезпечення 

основної діяльності перевізників; 
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-зміни умов оплати праці (у т.ч. рівня мінімальної заробітної плати); 

-зміни організаційно-правової форми та системи оподаткування суб’єкта господарювання; 

-зміни ставок податків, зборів, інших платежів; 

-зміни маршруту (зміна шляху прямування, що призводить до збільшення/зменшення 

протяжності маршруту); 

-зміни розкладу руху, що обумовлено зміною кількості оборотних рейсів по маршруту 

(маршрутах); 

-зміни обсягів надання послуг (пасажиропотоків); 

-виникнення інших факторів, що призводять до об’єктивної необхідності перегляду рівня 

тарифу. 

 

2. Порядок надання розрахунків 

2.1. Перевізники, які порушують питання щодо встановлення тарифу на перевезення 

пасажирів подають на ім’я міського голови лист з відповідним проханням, в якому надається 

економічний аналіз невідповідності фактичних витрат (на час звернення) рівню витрат, 

закладених в діючий тариф на надання послуг з перевезення пасажирів на міських 

автобусних маршрутах загального користування. 

 

Перелік документів, які повинні додаватися до вказаного листа: 
2.1.1. Інформацію щодо обстеження пасажиропотоків за попередній рік в розрізі категорій 

пасажирів (платної та пільгової). Термін давності вказаних даних не повинен перевищувати 1 

року, обстеження проводиться не частіше 1 разу на рік та приймається постійною величиною 

для обліку і розрахунків до наступного обстеження. 

Управління економіки міськвиконкому має право на проведення перевірки достовірності 

інформації перевізників про кількість перевезених пасажирів, про що письмово додатково 

повідомляється перевізників. 

2.1.2. Інформацію щодо фактично отриманої субвенції з Державного бюджету за перевезення 

пільгової категорії пасажирів за попередній рік. 

2.1.2. Розрахунок тарифу на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних 

маршрутах загального користування з техніко-економічним обґрунтуванням всіх статей 

витрат, виконані у відповідності до Методики. 

2.1.3. Копії договорів із сторонніми організаціями, укладені для забезпечення основної 

діяльності та копії платіжних документів, які підтверджують наявність інших витрат, копії 

трудових договорів з найманими працівниками. 

До даного пункту також відносяться підтверджуючі документи наявності щодо кредитів на 

придбання використовуваних на маршрутах автобусів із зазначенням строку їх дії, суми 

кредитів, відсотків за користування, виплаченої на час подання перевізниками звернення 

частки. У разі необхідності, перевізник зобов’язаний надати оригінали зазначених 

документів. 

2.1.4. Відомості про систему оподаткування, за якою працює перевізник. 

2.1.5. Документи, що подаються з метою встановлення тарифів повинні бути підписані 

керівником підприємства чи фізичною особою-підприємцем та завірені печаткою (у разі її 

наявності). Відповідальність за достовірність наданих документів несе перевізник, який їх 

подає. 

 

3. Порядок розгляду та перевірки наданих документів 

3.1. Відповідно до резолюції міського голови лист та додані до нього документи надаються 

до управління економіки виконкому Золотоніської міської ради. 

3.2. Не більше п’ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації заяви перевізників, управління 

економіки перевіряє наданий перелік документів на відповідність його вимогам нормативних 

документів та цього Порядку. При виникненні необхідності у перевірці або виправленні 

зауважень щодо розрахунків  надать письмові зауваження перевізнику. 
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3.3. Перевізник протягом строку, який його влаштовує, якщо іншого не вказано у листі-

відповіді, виправляє помилки, надає інформацію та пояснення на зауваження в письмовій 

формі.  

3.4. При умові відповідності розрахунків в повному обсязі управління економіки відповідно 

до ст. 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” готує проект рішення про 

встановлення відповідного тарифу. 

3.5. Умови надання письмових зауважень або повернення розрахунків тарифів заявнику на 

доопрацювання: 

-надання неповного переліку документів; 

-виявлення помилок в розрахунках тарифів; 

-значних (більш ніж 10%) розбіжностей між інформацією перевізників про кількість 

перевезених пасажирів та аналогічною інформацією, отриманою управлінням економіки під 

час перевірки (обстеження) пасажиропотоків (п.2.1.1). 

-надання інформації, що стосується розрахунку тарифу, яка не відповідає дійсності; 

-врахування при складанні розрахунку витрат (або ін. інформації), що не передбачені 

Методикою; 

-необхідності отримання додаткової інформації; 

-існування законодавчих документів, які не дозволяють прийняти рішення про зміну діючого 

тарифу. 

 

4. Прийняття рішення 

4.1. Тариф встановлюється узагальненим по місту для визначеного режиму руху автобусів на 

міських маршрутах загального користування. 

4.2. Перевізник – переможець конкурсу на перевезення пасажирів на існуючих міських 

автобусних маршрутах загального користування здійснює перевезення пасажирів за 

тарифом, який встановлений та діє на час укладання договору з переможцем конкурсу. 

4.3. Процедура оприлюднення проекту рішення про встановлення тарифу на проїзд міським 

автомобільним транспортом загального користування проводиться відповідно до Закону 

України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. 

4.4. Проект рішення, доведений до відома споживачів відповідно до п. 4.3. цього Порядку, 

після розгляду всіх зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, 

виноситься управлінням економіки на розгляд виконавчого комітету Золотоніської міської 

ради.  

4.5. Прийняте виконавчим комітетом Золотоніської міської ради рішення про встановлення 

тарифу на проїзд міським автомобільним транспортом загального користування набирає 

чинності з дня його офіційного оприлюднення в місцевому засобі масової інформації. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами       О.В. Тітаренко 

 

 


