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Про встановлення базового тарифу на
проїзд міським пасажирським транспортом
З метою задоволення потреб громадян у доступних, якісних і безпечних перевезеннях та
недопущення

зупинки

роботи

міського

пасажирського

транспорту,

у

зв’язку

з

незабезпеченням відшкодування діючими тарифами собівартості послуг через значне
зростання цін на мастильні матеріали та запасні частини, збільшення мінімальної заробітної
плати, відповідно до Законів України «Про автомобільний транспорт», «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», наказу Міністерства
транспорту та зв’язку України №1175 від 17.11.2009 «Про затвердження Методики
розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту», Порядку
встановлення тарифу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального
користування, затвердженого рішенням виконавчого комітету Дубенської міської ради №403
від 16.06.2011, беручи до уваги звернення перевізників міста щодо приведення у
відповідність розміру тарифів на послуги міського пасажирського транспорту економічно
обґрунтованим витратам та керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1.Встановити базовий тариф на проїзд міським пасажирським транспортом у розмірі 8,00
грн. з пасажира за разове перевезення.
2.Рекомендувати перевізникам міста здійснювати перевезення:
2.1. За тарифом 3,00 грн. з пасажира за разове перевезення:
- учнів загальноосвітніх навчальних закладів - упродовж календарного року без часових
обмежень за наявності учнівського квитка.
2.2 За тарифом 5,00 грн. з пасажира за разове перевезення:
- пенсіонерів за віком - щоденно з 9.00 до 16.00 год. (в інший час - за базовим тарифом).
2.3. Безкоштовно без часових обмежень:
- інвалідів війни I, II, III груп;

- інвалідів I, II груп та особи, що супроводжує інваліда I групи;
- дітей-інвалідів та осіб, що супроводжують дітей-інвалідів;
- дітей з багатодітних сімей;
- дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;
- учасників бойових дій;
- батьків військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час
проходження військової служби;
- ліквідаторів аварії на ЧАЕС І та II категорій;
- реабілітованих жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років, які
стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами.
3.Рішення оприлюднити у газеті «Замок» у десятиденний термін.
4.Рішення набуває чинності з дня оприлюднення.
5.Після набрання чинності даного рішення визнати таким, що втратило чинність рішення
виконавчого комітету Дубенської міської ради №169 від 24 травня 2018 «Про встановлення
базового тарифу на проїзд міським пасажирським транспортом».
6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови М. Мудрик.

Міський голова

Василь АНТОНЮК

