УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 27.11.2018р.

м. Яремче

№ 112

Про затвердження протоколу
засідання конкурсного
комітету з проведення
конкурсів на перевезення
пасажирів автомобільним
транспортом на міських
автобусних маршрутах
загального користування
Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про автомобільний транспорт», заслухавши і обговоривши звернення
підприємців-перевізників від 23.05.2018р. №Ц-678:
виконавчий комітет міської ради вирішив:
1.Затвердити протокол від 19.10.2018 року засідання конкурсного
комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним
транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування,
додається.
2.Перевізникам дотримуватися вимог чинного законодавства з питань
перевезення пасажирів та основних умов, передбачених договорами та
додатковими угодами.
3.Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради
Володимира Губарчука.

Міський голова

Василь Онутчак

Протокол
засідання конкурсного комітету з проведення конкурсів на перевезення
пасажирів автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах
загального користування
19.10.2018 р.

м. Яремче

Присутні:
Володимир Губарчук секретар міської ради,
голова конкурсного комітету
Олександр Шимко керуючий
справами
міськвиконкому, заступник голови конкурсного
комітету
Злата Рошко головний спеціаліст відділу
економічного
розвитку
міськвиконкому,
секретар конкурсного комітету
Члени конкурсного комітету:
Андрій Андрухович депутат
Яремчанської
міської ради, голова постійної комісії міської
ради з питань економіки, фінансів, бюджету,
туризму та інвестицій
Ганна Бойчук начальник
фінансового
управління міськвиконкому
Марта Корчемлюк голова
громадської
організації «Мама-86- Яремче»
Руслана Попадюк
начальник
юридичного
відділу міськвиконкому
Оксана Торованин начальник
управління
праці та соціального захисту міськвиконкому
Запрошені: перевізники, які виконують перевезення пасажирів на міських
автобусних маршрутах загального користування.
Порядок денний:
1.
Про розгляд звернення підприємців-перевізників щодо збільшення
вартості проїзду та затвердження нових тарифів на перевезення пасажирів на
міських маршрутах загального користування.
Слухали:
Володимир Губарчук – секретар міської ради, голова конкурсного
комітету проінформував присутніх про те, що підприємці-перевізники
подали колективне звернення на підвищення вартості за проїзд на міських

автобусних маршрутах загального користування з розрахунком тарифів на
перевезення пасажирів.
Злата Рошко - головний спеціаліст відділу
економічного розвитку
міськвиконкому, секретар конкурсного комітету проінформувала, що у
зв’язку із зростанням вартості паливно-мастильних матеріалів більше як на
10%, зростанням цін на запасні частини та інші комплектуючі, перевізникипереможці конкурсу подали розрахунок економічно-обгрунтованих тарифів
на перевезення та звернулися з проханням затвердити та внести дані зміни до
договорів укладених 03.08.2017р.
Оксана Торованин – начальник управління праці та соціального захисту
населення міськвиконкому проінформувала присутніх про те, що
розпорядженням міського голови від 22.02.2018 року №33-р затверджено в
новому складі комісію з питань розрахунків обсягів компенсації витрат
автомобільним транспортом загального користування та обстеження
пасажиропотоку. З трьома перевізниками (Цепецавер, Томашевський,
Манзар) укладено договори на безоплатне перевезення пасажирів пільгової
категорії. Щоквартально проводяться обстеження визначення коефіцієнта
співвідношення кількості безплатно перевезених пасажирів і платних
пасажирів та дотримання автомобільними перевізниками договірних
зобов’язань з обслуговування регулярних міських пасажирських перевезень
загального користування.
Марія Цепецавер – СПД-перевізник, пояснила, що вартість пального за
останній рік зросла від 23,50 грн./літр до 31,00 грн./літр, весь рухомий склад,
середній вік якого складає 18 років, постійно потребує оновлення запасних
частин та комплектуючих, придбання шин хоча б два рази на рік, враховуючи
видатки на заробітну плату працівникам та сплату податків, призводять до
збитковості даного бізнесу. Тому, щоб рівень рентабельності становив хоча б
15%, необхідно встановити тарифи на перевезення в розрахунку 0,84 грн. за
1 пасажиро-кілометр.
Вирішили:
1.
Встановити граничний тариф на перевезення пасажирів автобусами на
міських маршрутах загального користування:
№

п/п

Назва маршруту
(зупинки)

Вартість
проїзду згідно
нових тарифів
(без ПДВ)

№5 «Микуличин – Яремче Дора 2 (Царина)»

1
2
3

Микуличин – Яремче
Микуличин – Дора 2
Яремче – Дора 2
№6 «Микуличин – Яремче Дора 2 (Царина)»

10,00
15,00
5,00

4
5
6
7
8

Микуличин – Яремче
Микуличин – Дора 1 (Кам’янка)
Микуличин – Дора 2 (Царина)
Яремче – Дора 1 (Кам’янка)
Яремче – Дора 2 (Царина)

10,00
14,00
15,00
4,00
5,00

№10 «Микуличин (уч.Підліснів) – Яремче Дора 1 (Кам’янка)»

9
10
11
12
13
14

уч. Підліснів (Микуличин) – Микуличин
уч. Підліснів (Микуличин) – Яремче
уч. Підліснів (Микуличин) – Дора 1 (Кам’янка)
Микуличин – Яремче
Микуличин – Дора 1 (Кам’янка)
Яремче – Дора 1 (Кам’янка)

2,00
12,00
16,00
12,00
14,00
4,00

№14 «Яремче – Поляниця»

15
16
17
18
19
20
21
22
23

Яремче (АС) – Микуличин
Яремче (АС) – Татарів
Яремче (АС) – Поляниця
Яремче (АС) – Поляниця (Буковель)
Микуличин – Татарів
Микуличин – Поляниця
Микуличин – Поляниця (Буковель)
Татарів – Поляниця
Татарів – Поляниця (Буковель)

9,00
18,00
28,00
30,00
9,00
19,00
21,00
10,00
12,00

2.
Юридичному відділу міськвиконкому розробити додаткову угоду про
внесення змін до договорів перевезення пасажирів на автобусному маршруті
загального користування від 03.08.2017р.
3.
Виконавчому комітету Яремчанської міської ради після затвердження
даного протоколу укласти з перевізниками Додаткові угоди про внесення
змін до договорів про перевезення пасажирів на автобусному маршруті
загального користування.
4.
Відділу економічного розвитку міськвиконкому (О. Малецька) внести
зміни до Паспортів міських автобусних маршрутів регулярних перевезень в
частині вартості проїзду на маршруті та доповнити Паспорти Додатковими
угодами.
5.
Затвердити протокол засідання конкурсного комітету на черговому
засіданні міськвиконкому
Голова конкурсного комітету
Володимир Губарчук
Заступник голови конкурсного комітету
Олександр Шимко
Секретар конкурсного комітету

Злата Рошко

Члени конкурсного комітету:

Андрій Андрухович

Ганна Бойчук
Марта Корчемлюк
Руслана Попадюк
Оксана Торованин

