
       

                                                                                                                            

 

 

УКРАЇНА 
ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

                       виконавчий комітет 

РІШЕННЯ 
         від  ___________2022  року                                                    №_________ 

 

Про встановлення вартості проїзду  

на міських маршрутах загального  

користування в режимі маршрутного таксі  

у місті Хмільнику 

 

Розглянувши заяви фізичних-осіб підприємців Бонсевич В.Ю.,  Бонсевича 

Д.С., Бонсевича С.К., Якубівського В.В. та надані розрахунки тарифів на 

перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в 

режимі маршрутного таксі, а також економічно-обґрунтовані розрахунки тарифу 

на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, 

розраховані управлінням агроекономічного розвитку та євроінтеграції міської 

ради, враховуючи критичну ситуацію у зв’язку з введенням воєнного стану в 

Україні та різким підвищенням цін на пальне та паливно-мастильні матеріали, 

керуючись статтями 28, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про 

введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 року №2102-ІХ (зі змінами), 

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії 

воєнного стану» від 12.05.2022 року №2259-ІХ, Законом України «Про 

автомобільний транспорт» від 05.04.2001 р. №2344-ІІІ (зі змінами), постановою 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання послуг 

пасажирського автомобільного транспорту» від 18.02.1997 року №176 (зі 

змінами), наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 

року № 1175 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги 

пасажирського автомобільного транспорту» (зі змінами), постановою Кабінету 

Міністрів України «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів 

у період воєнного стану» від 11.03.2022 року №252, виконавчий комітет 

Хмільницької міської ради 

В И Р І Ш И В : 

 

1. Встановити вартість проїзду на міських маршрутах загального 

користування, які працюють в режимі маршрутного таксі, в місті Хмільнику у 

розмірі 12,00 грн., а для дітей шкільного віку до 14 років в дні шкільних занять - 

у розмірі 6,00 грн. з моменту прийняття цього рішення. 
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2. Зобов’язати перевізників при піднятті вартості проїзду 

дотримуватись наступних вимог: 

– забезпечення належного санітарно-технічного стану усіх транспортних 

засобів; 

– дотримання графіків руху ; 

– посилення контролю за дотриманням культури поведінки водіями. 

 

3. Доручити  начальнику управління агроекономічного розвитку та 

євроінтеграції міської ради забезпечити супровід процесу внесення відповідних 

змін до договорів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 

загального користування в режимі маршрутного таксі у місті Хмільнику, 

передбачених цим рішенням, та висвітлення інформації про зміну вартості 

проїзду на вебсайті Хмільницької міської ради. 

 

4. Рішення виконавчого комітету Хмільницької міської ради «Про 

внесення змін до рішення виконкому Хмільницької міської ради від 29.08.2017р. 

№302 «Про встановлення вартості проїзду на міських маршрутах загального 

користування в режимі маршрутного таксі в місті Хмільнику» від 08.01.2019 

року №06»  визнати таким, що втратило чинність з моменту оприлюднення 

цього рішення, про що архівному відділу міської ради відобразити відповідні 

зміни. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради згідно 

розподілу обов’язків.  

 

 

 

 Міський голова                                                     Микола ЮРЧИШИН 

  

 
 


