ПРОЕКТ
УКРАЇНА

ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від "17" січня 2018 року

№ ____
м.Долинська

Про встановлення для ФОП Лебідя В.М.
тарифу на перевезення пасажирів на
маршруті міста Долинська «Червоний Маяк –
Птахокомбінат»
Відповідно пункту 2 частини а) статті 28 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статті 10 Закону України «Про автомобільний
транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 № 176
«Про затвердження правил надання послуг населенню автомобільним
транспортом», Наказу Міністерства транспорту та зв’язку від 17.11.2009 №
1175 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги
пасажирського автомобільного транспорту», з метою стабілізації
пасажирських перевезень та розглянувши звернення перевізника, який
здійснює перевезення пасажирів на міському маршруті «Червоний Маяк –
Птахокомбінат» фізичної особи-підприємця Лебідя Віктора Миколайовича,
щодо збільшення вартості проїзду у міському транспорті внаслідок зростання
цін на паливо-мастильні матеріали, запчастини, росту заробітної плати,
виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Погодити собівартість разового проїзду пасажира на маршруті
«Червоний Маяк – Птахокомбінат» для автобусів, які працюють, у режимі
«маршрутне таксі», в розмірі – 14,01 грн.
2. Встановити для ФОП Лебідя В.М. тариф на послуги з перевезення
пасажирів на маршруті «Червоний Маяк – Птахокомбінат» для автобусів, які
працюють у режимі «маршрутне таксі», в розмірі 6,00 грн. за один проїзд
згідно з додатком 1.
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3. Погодити вартість відшкодування одного дня роботи ФОП
Лебідя В.М. на міському автобусному маршруті «Червоний Маяк –
Птахокомбінат», у режимі «маршрутне таксі», в розмірі 480,6 грн. згідно з
додатком 2.
4. Опублікувати дане рішення на офіційному сайті Долинської міської
ради в мережі Інтернет.
5. Рішення набуває чинності з 01 лютого 2018 року.
6. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету
Долинської міської ради від 18.01.2017 № 10 «Про встановлення для ФОП
Лебідь В.М. тарифу на перевезення пасажирів на маршруті міста Долинська
Ч.Маяк – Птахокомбінат».
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Цуканова С.Б.

Міський голова

В.ТЕРНАВСЬКА

Додаток 1
до рішення виконавчого
комітету Долинської міської ради
17 січня 2018 № ______
ТАРИФ
на послуги з перевезення пасажирів на маршруті «Червоний Маяк –
Птахокомбінат» для автобусів, які працюють у режимі «маршрутне таксі»
№
з/п
1.
2.

Час роботи
7.00 Ч.Маяк –
птахокомбінат
17.00
Птахокомбінат –
Ч.Маяк

Вартість разового
проїзду,
грн.
6,00

Дата введення разового проїзду

6,00

_______________________________

з 01.02.2018
з 01.02.2018

Додаток 2
до рішення виконавчого
комітету Долинської міської ради
17 січня 2018 № _____
ВАРТІСТЬ
відшкодування одного дня роботи ФОП Лебідь В.М. на міському
автобусному маршруті «Червоний Маяк – Птахокомбінат»,
у режимі «маршрутне таксі»
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.

Найменування показника
Середня кількість пасажирів за один день
Собівартість разового проїзду 1 пасажира в день
Вартість квитка за разовий проїзд
Різниця (стр.2-стр.3)
Розмір коштів за здійснення одного дня роботи
перевезення пасажирів по маршруту м. Долинська
«Червоний маяк – птахокомбінат» (стр.4*стр.1)

Розрахункові
показники
60
14,01
6,00
8,01
480,60

_____________________________

Одиниця
виміру
чол.
грн.
грн.
грн.
грн.

