
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

від 14 вересня 2021 року  № 162 
 

Про створення робочої комісії з аналізу 
економічного обґрунтування розрахунку 
тарифів на послуги пасажирських 
перевезень у міському громадському 
транспорті, що надаються 
підприємствами-перевізниками  
м. Кропивницького 

 
Відповідно до статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", статей 6, 7, 31 Закону України «Про автомобільний транспорт», 
Закону України «Про міський електричний транспорт», наказу Міністерства 
транспорту України від 17 листопада 2009 року № 1175 «Про затвердження 
методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного 
транспорту» (зі змінами), наказу Міністерства інфраструктури України 
від 25 листопада 2013 року № 940 «Про затвердження Порядку формування 
тарифів на послуги міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус)»: 

 
1. Створити робочу комісію з аналізу економічного обґрунтування 

розрахунку тарифів на послуги пасажирських перевезень у міському 
громадському транспорті, що надаються підприємствами-перевізниками 
м. Кропивницького (далі – робоча комісія). 

 
2. Затвердити склад робочої комісії згідно з додатком.  

 
3. Робочій комісії у визначений законодавством строк: 

1) визначати обґрунтованість підстав для встановлення та коригування 
тарифів на послуги пасажирських перевезень у міському громадському 
транспорті, що подаються на їх встановлення до Виконавчого комітету 
Кропивницької міської ради відповідно до законодавства; 

2) проводити перевірки відповідності розрахунків, які надають 
підприємства-перевізники, вимогам нормативно - правових актів, що 
регламентують порядок встановлення тарифів за одну поїздку пасажира у 
міському електричному транспорті та вартості разового проїзду пасажира на 
міських автобусних маршрутах загального користування м. Кропивницького; 
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3) визначати економічну обґрунтованість витрат у наданих 

розрахунках. 
 

4. Управлінню транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради 
розробляти проєкти рішень щодо встановлення тарифів на послуги 
пасажирських перевезень у міському громадському транспорті та вносити на 
розгляд Виконавчого комітету Кропивницької міської ради після їх 
попереднього узгодження на засіданні робочої комісії. 

 
5. Суб'єктам господарювання, що надають заяви з розрахунками на 

встановлення, зміну та коригування тарифів на послуги пасажирських 
перевезень на міському транспорті, забезпечити: 

1) достовірність розрахункових матеріалів та підтвердних документів; 
2) подання на розгляд робочої комісії розрахунків тарифів (діючого та 

планового) у паперовому та електронному вигляді з відповідними 
розрахунковими, підтвердними й аргументаційними матеріалами; 

3) надання за запитами робочої комісії у визначений термін додаткових 
письмових обґрунтувань та пояснень щодо наданих матеріалів, необхідних 
для підтвердження розрахунків тарифів. 

 
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
О.Вергуна. 

 
 
 

Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Віктор Житник 35 83 13  



Додаток 
до розпорядження міського голови 
14 вересня 2021 року № 162 

 
СКЛАД 

робочої комісії з аналізу економічного обґрунтування розрахунку 
тарифів на послуги пасажирських перевезень у міському 

громадському транспорті, що надаються підприємствами-
перевізниками м. Кропивницького  

 
 Голова комісії 

ВЕРГУН 
Олександр Сергійович 

- заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 

Заступник голови комісії 

РУБАН 
Василь Володимирович 

- голова постійної комісії міської ради з питань 
житлово-комунального господарства та 
транспорту 

 Члени комісії: 

БІРЕЦЬ 
Дмитро Миколайович 

- голова постійної комісії міської ради з питань 
бюджету та податкової політики 

БОРИС 
Ольга Іванівна 

-начальник відділу проведення перевірок 
управління з питань запобігання і виявлення 
корупції 

ЖИТНИК 
Віктор Петрович 

- начальник управління транспорту та 
зв'язку  

РАХУБА 
Ніна Афанасіївна 

- директор департаменту з питань економічного 
розвитку 

СЕЛІВАНОВА   Наталія 
Олександрівна 

-

 

начальник відділу регуляторної та тарифної 
політики управління економіки департаменту з 
питань економічного розвитку 

ШВЕЦЬ                      
Надія Володимирівна 

-заступник начальника фінансового управління - 
начальник відділу видатків виробничої сфери та 
прогнозування доходів бюджету 

ШИШКО           
Олександр Миколайович 

-начальник управління з питань запобігання і 
виявлення корупції 

 
 
Начальник управління  
транспорту та зв'язку 
Кропивницької міської ради                                                          Віктор ЖИТНИК 


