
 

 

Проєкт рішення 

  

Виконавчий комітет 

Білоцерківська міська рада 
Київської області 

  

від «05» липня 2021р.                    м. Біла Церква                                         № 480 

 

 

Про встановлення тарифу на послуги  

з перевезення пасажирів на автобусних  

маршрутах загального користування 

 

 

Розглянувши пояснювальну записку відділу транспорту та зв’язку Білоцерківської 

міської ради від 24 червня 2021 року № 211, листи Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Білоцерківський автобусний парк» від 16 червня 2021 року №159, 

Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНССІТІ» від 15 червня 2021 року №172, 

Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕПІТРАНС» від 17 червня 2021 року №27, з 

метою приведення у відповідність розміру тарифу на послуги з перевезення пасажирів на 

автобусних маршрутах загального користування економічно обґрунтованим витратам, 

зважаючи на зростання вартості матеріальних ресурсів, паливно-мастильних матеріалів, з 

метою збереження діючої маршрутної мережі та задоволення потреб громадян у доступних, 

якісних  і безпечних перевезеннях, відповідно до частини 2 статті 11 Закону України «Про 

автомобільний транспорт», підпункту 2 пункту а) статті 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності», наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 17 

листопада 2009 року №1175 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги 

пасажирського автомобільного транспорту», рішення виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради від 22 червня 2021 року №428 «Про внесення змін в додаток до рішення 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 22 грудня 2020 року №754 «Про план 

діяльності виконавчого комітету Білоцерківської міської ради з питань підготовки 

регуляторних актів на 2021 рік», виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 1. Встановити тариф на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 

загального користування Білоцерківської міської територіальної громади за одну поїздку 

одного пасажира в розмірі - 7,00 грн. 

 2. Дане рішення набирає чинності з «___»_______ 2021 року. 

 3. Відділу інформаційних ресурсів та зав’язків з громадськістю Білоцерківської міської 

ради оприлюднити дане рішення у засобах масової інформації. 

 4. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської ради від 

23 березня 2021 року № 196 «Про тариф на послуги з перевезення пасажирів на міських 

автобусних маршрутах загального користування». 

 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


