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                                                 УКРАЇНА 
 

СЛОВ 'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА      ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від ____________№ ________ 
м. Слов'янськ    
 
 
Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів міським електротранспортом 
(тролейбус) 
 
 
 Розглянувши лист комунального підприємства «Слов’янське тролейбусне 
управління» від 16.12.2014 №01/08-409 щодо необхідності перегляду рівня тарифу на 
перевезення пасажирів міським електротранспортом у зв’язку зі зміною розміру мінімальної 
заробітної плати, зростанням тарифів на комунальні послуги та цін  на матеріали і 
запчастини, керуючись ст.8 Закону України «Про міський електричний транспорт», 
Правилами надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом, 
затвердженими постановою Кабінету Міністрів  України №1735 від 23.12.2004 та п.2 ст.28 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної 
комісії  з питань інвестиційної, зовнішньоекономічної та регуляторної політики, малого та 
середнього бізнесу від «___»______201___, виконком міської ради  
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Встановити тариф на перевезення пасажирів міським електротранспортом у розмірі 
- 1,50 грн. згідно додатку 1. 

2. Встановити вартість проїзних квитків тривалого користування у міському 
електротранспорті згідно додатку 2. 

3. Рішення виконкому Слов’янської міської ради від 18.06.2008 №445 «Про 
встановлення тарифів на перевезення пасажирів міським електротранспортом» та від 
02.04.2009 №232 «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів міським 
електротранспортом»  вважати такими, що втратили чинність.  

3. Опублікувати дане рішення в газеті «Славянские объявления». 
4. Дане рішення вступає в силу з дня його опублікування. 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Бєлозьорова А.М. 
 
 
 
 

В.о. міського  голови, 
секретар міської ради                                                                                   О.В. Зонтов             



 
Додаток 1  
до рішення  виконкому міської ради  
від _________ №_________ 
 

 
 
 
                                                     

 
Розрахунок тарифу 

на послуги міського електричного транспорту (тролейбус) 

 
 
 
 
 
 
Заступник міського голови                                                                                      В.М. Воропаєв    

№№ Показники 
Одиниця  
виміру 

По мінімальній 
потребі 

(планові показники 
2014 року) 

1. Обсяг перевезень пасажирів, всього    (Q)  тис. пас. 12310,4 

 - у тому числі  пільгових категорій: - " - 9645,8 

2. 
Планова виробнича собівартість послуг,  всього:  
- у тому числі: тис. грн.           15998,6 

2.1. прямі матеріальні витрати - " - 1110,0 

2.2. прямі витрати на оплату праці                   - " -. 3485,0 

2.3. інші прямі витрати - " - 8927,8 

2.4. загальновиробничі витрати  - " - 2475,8 

3 Адміністративні витрати  - " - 1477,0 

4 Витрати на збут - " - - 

5 Інші витрати з операційної діяльності - " - 334,4 

6 
Витрати операційної діяльності 
(п. 2 + п. 3 + п. 4 + п. 5) - " -            17810 

7 Фінансові витрати  - " - - 

8 Собівартість послуг, (S) (п. 6 + п. 7) - " - 17810 

9 Рентабельність, (R) - " - 890,5 

10 Інвестиційна складова, (ІС) - " - - 

11 Чистий дохід від інших видів діяльності, (D) тис.грн. 194,2 

12 
Тариф на послуги, (T) 
  T=S(1+R) + IC – D  
              Q 

грн./пас. 1,50 



 
Додаток 2  
до рішення  виконкому міської ради  
від _________ №_________ 
 

 
 
 
 
 

ВАРТІСТЬ 
проїзних квитків тривалого користування у міському електротранспорті  

 
№з/п Проїзні квитки тривалого користування  Вартість квитка, 

грн. 
1 для громадян  50,00 
2 для службових поїздок робітників 

підприємств, організацій та установ 
80,00 

3 для учнів шкіл та ліцеїв  20,00 
4 для студентів очної форми навчання 30,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
Заступник міського голови                                                                                      В.М. Воропаєв    
 

 


