
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

    10 червня 2021__ року                     Старокостянтинів                         №  176_ 

 

 

Про встановлення вартості проїзду 

пасажирів на міських маршрутах 

загального користування 

 

 

Розглянувши звернення Старокостянтинівської міської спілки приватних 

перевізників, яке зареєстроване у виконавчому комітеті міської ради                         

10 березня 2021 року за № 47/1187-17/2021 щодо перегляду діючого тарифу на 

перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування, з 

метою забезпечення стабільної прибуткової роботи перевізників і надання 

якісних послуг населенню,  відповідно до законів України «Про автомобільний 

транспорт», «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», керуючись 

статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити з 01 липня 2021 року вартість проїзду пасажирів на міських 

маршрутах загального користування: 

у звичайному режимі руху - 8 гривень  00 копійок; 

для дітей шкільного віку на період навчального року (крім учнів шкіл 

міста Старокостянтинова, які проживають в мікрорайоні Вокзал ІІ) та учнів 

Старокостянтинівського аграрно-промислового ліцею – 4 гривні 00 копійок 

(щоденно, крім неділі). 

 

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради 

(Валентина КАМІНСЬКА) забезпечити з міського бюджету відшкодування 

компенсації автомобільним перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян транспортом загального користування за перевезення дітей шкільного 

віку та учнів Старокостянтинівського аграрно-промислового ліцею.
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3. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету 

міської ради (Наталія КОТ) забезпечити автомобільним перевізникам   

відшкодування компенсації втрат за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян за перевезення дітей шкільного віку та учнів Старокостянтинівського 

аграрно-промислового ліцею. 

 

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

міської ради від 13 грудня 2018 року № 396 «Про встановлення вартості проїзду 

пасажирів на міських маршрутах загального користування в                                         

м. Старокостянтинів». 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської 

ради Володимира БОГАЧУКА. 

 

 

 

Міський голова                                 підпис                           Микола МЕЛЬНИЧУК 


