
Сумська міська рада
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

від    01.12.2014 р. № 600

Про тарифи на послуги з перевезення пасажирів
на  автобусних  маршрутах  загального
користування,  що  працюють  у  режимі
маршрутного таксі

Розглянувши звернення виконавців послуг з перевезення пасажирів щодо підвищення
тарифу  на  послуги  з  перевезення  пасажирів  на  автобусних  маршрутах  загального
користування, що працюють у режимі маршрутного таксі, враховуючи звіт Харківського
національного  автомобільно-дорожнього  університету  2008,  2012  років  в  частині
обстеження пасажиропотоку для  відкриття нових маршрутів та висновки робочої групи з
питань  встановлення  тарифу  на  послуги  з  перевезення  пасажирів  на  автобусних
маршрутах  загального  користування,  що  працюють  у  режимі  маршрутного  таксі,
відповідно до Закону України від 05.04.2001 року № 22 «Про автомобільний транспорт»,
наказу  Міністерства  транспорту  та  зв'язку  України  від  17.11.2009  року  №1175  «Про
затвердження  Методики  розрахунку  тарифів  на  послуги  пасажирського  автомобільного
транспорту», керуючись підпунктом 2 пункту «а» статті 28, частиною першою статті 52,
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Сумської
міської ради

ВИРІШИВ:

1. Встановити  тарифи  на  послуги  з  перевезення  пасажирів  на  автобусних
маршрутах загального користування, що працюють у режимі маршрутного таксі згідно з
додатком.

      2. Відділу логістики та зв'язку Сумської міської ради (Гіценко М.П.):
2.1. Підготувати та надати на підпис міському голові додаткові угоди до укладених 

договорів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що
працюють у режимі маршрутного таксі.        

2.2. Опрацювати питання розірвання договорів з перевізниками, які порушили умови 
договорів.

2.3. Опрацювати питання збільшення транспортних одиниць на окремих соціальних 
маршрутах та заключити тимчасові угоди з суб'єктами господарювання за умови 
перевезення ними пасажирів за тарифом 2,0 грн.

3. Рішення набуває чинності з моменту прийняття.



4. Організацію виконання рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бортніка І.В.

Міський голова О.М. Лисенко

Сумська спілка автоперевізників пасажирів 662662
Розіслати: згідно зі списком розсилки.

Додаток до рішення виконавчого комітету
     від     01.12.2014 р.     № 600

Тарифи на послуги з перевезення пасажирів
на автобусних маршрутах загального користування, що працюють у

режимі маршрутного таксі

№ з/п Показник Тариф одиниці
послуги, грн.

1. Вартість одного пасажироперевезення, крім 
маршруту № 51

2,00


