
ПРОЕКТ 

ПОЛТАВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів  

у пасажирському транспорті м. Полтава 

 

 

Згідно із законами України «Про автомобільний транспорт», «Про ціни і 

ціноутворення», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності», наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009                      

№ 1175 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського 

автомобільного транспорту», на підставі звернень автомобільних перевізників, 

зважаючи на зміну умов виробничої собівартості та реалізації послуг з перевезення 

пасажирів у міському пасажирському транспорті – автобусі, який працює у 

звичайному режимі руху, керуючись пп. 2 п. «а» ст. 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» виконавчий комітет Полтавської міської ради  
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Встановити тариф на перевезення пасажирів у міському пасажирському               

транспорті – автобусі, який працює в звичайному режимі руху, що здійснюються у                

м. Полтава суб’єктами господарювання незалежно від форми власності та 

організаційно-правової форми господарювання, у розмірі 5,00 грн (вартість разового 

проїзду одного пасажира). 
 

2. З метою забезпечення соціального захисту учнів та студентів встановити 

Комунальному підприємству «ПОЛТАВАЕЛЕКТРОАВТОТРАНС» Полтавської 

міської ради тариф на пільговий проїзд (дев’ять навчальних місяців) в автобусі, який 

працює у звичайному режимі руху, в розмірі 4,50 грн (вартість разового проїзду 

одного пасажира за наявності учнівського/студентського квитка). 
 

3. Прес-службі оприлюднити це рішення у газеті «Полтавський вісник» та на 

офіційному сайті Полтавської міської ради після його прийняття та підписання.  
 

4. Встановлені тарифи вводяться в дію з дня, наступного за днем опублікування 

цього рішення у газеті «Полтавський вісник». 
 

5. Вважати такими, що втратили чинність раніше прийняті рішення виконавчого 

комітету Полтавської міської ради щодо встановлення тарифів на перевезення 

пасажирів у міському пасажирському транспорті – автобусі, який працює в 

звичайному режимі руху. 
 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів О. Чепурка та Т. Юрченко відповідно до 

розподілу посадових обов’язків. 

 

 

 

Секретар міської ради             О. Шамота 


