
ПРОТОКОЛ  

громадських слухань з питання: 

«Про встановлення тарифів на  перевезення  пасажирів  

у міському сполученні» 

         
 

03 грудня 2018 року                                            Міська рада, зал засідань 

15:00 год.                      

                                       
 

Головуючий: В. Григорук – перший заступник міського голови 

На громадських слуханнях присутні꞉  66 осіб. 

У громадських слуханнях брали участь: секретар міської ради О.Романюк, 

депутати міської ради, начальники та працівники структурних підрозділів 

міської ради,  перевізники міста, мешканці міста та представники ЗМІ. 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів у міському 

сполученні» 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Головуючий: В. Григорук – перший заступник міського голови  

        Повідомив, що розглянувши лист відділу економіки, інвестиційної 

політики та енергозбереження міської ради від 30.10.2018 р. №67/17-20, 

керуючись ст.13, 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та 

Методикою розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного 

транспорту, затвердженою наказом Міністерства транспорту та зв'язку України  

від 17.11.2009 №1175 та відповідно до розпорядження міського голови від 

31.10.2018 р. №316-р з метою залучення територіальної громади до розгляду 

питання «Про встановлення тарифів на  перевезення  пасажирів у міському 

сполученні» скликано громадські слухання 
 

Запропонував наступний регламент:  

Для  інформації з порушеного питання − до 10 хвилин; 

Для виступів  – до 5 хвилин; 

На запитання і відповіді – до 3 хвилин; 
 

Головуючий: В.Григорук – перший заступник міського голови 

Надав слово головному спеціалісту відділу економіки, інвестиційної 

політики та енергозбереження міської ради І. Копайгоренко. 

І.Копайгоренко – головний спеціаліст відділу економіки, інвестиційної 

політики та енергозбереження міської ради 

Коротко розповіла про підстави підвищення тарифу за разовий проїзд 

одного пасажира у міському сполученні на автобусних маршрутах загального 

користування в розмірах: 

 7.00 грн. з  06:00  до 22:00 години 

 8.00 грн. з 22:00  до 24:00 години  

 

 



 для дітей шкільного віку встановити проїзд в розмірі 3.00 грн., для дітей 

дошкільного віку - безкоштовно 

 

С.Лосюк – депутат міської ради 

Виступив проти збільшення тарифу, який було зазначено у проекті рішення 

виконавчого комітету. Запропонував встановити тариф у розмірі 5.00 грн. 

 

О.Грицьків – громадський активіст 

Висловив свою думку щодо необґрунтованого розрахунку тарифів. 

 

Ю.Сабадош − голова Ради старійшин   

Оскаржив запропоновані тарифи. Озвучив пропозиції Ради Старійшин. 

 5.00 грн. з  06:00  до 22:00 години 

 6.00 грн. з 22:00  до 24:00 години  

 для дітей шкільного віку встановити проїзд в розмірі 2.00 грн. 

 

В.Остапа –  голова правління ПАТ «Коломийське АТП» 
 

Запропонував збільшувати тарифи поступово: 

з 21 січня 2019 року – 5.00 грн. 

з 01 червня 2019 року – 6.00 грн. 

 

В.Познік – голова Коломийської спілки «Союз Чорнобиль України» 

Підтримав пропозицію В.Остапи. 

 

Мешканці міста запропонували встановити: 

тариф для пенсіонерів – 3.00 грн. 

тариф для проїзду одного пасажира – 3.00 грн. 

тариф для студентів – 1.00 грн. 

 

Головуючий: В. Григорук – перший заступник міського голови 

Проінформував присутніх про те, що кожного дня є два пільгові маршрути 

у місті. 

 

О.Вандич − керівник Центру допомоги учасникам АТО 

Коломийської міської ради та Коломийської РДА 

Запропонувала збільшити кількість проїзних талонів. 

 

  ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати виконавчому комітету міської ради на черговому засіданні 

розглянути проект рішення «Про встановлення тарифів на перевезення 

пасажирів у міському сполученні» із врахуванням пропозицій громадських 

слухань: 

 з 21 січня 2019 року– 5.00 грн. 

 з 01 червня 2019 року – 6.00 грн. 

 для дітей шкільного віку встановити проїзд в розмірі 3.00 грн., для дітей 

дошкільного віку – безкоштовно 

 



 проїзд у нічний час + 01.00 грн 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» – 33 

 

 

 

Перший заступник міського голови                                В.Григорук                                    

  

 

 


