
 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

МИРГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 04 вересня 2018 року                                                                                           №  299 

Про встановлення граничного тарифу  

на перевезення пасажирів на автобусних  

маршрутах загального користування для 

ПП "ЛЮГ", ТОВ "Мир – Авто", ФОП Бакало С.М.,  

ФОП Сторожа Ю.Г., ФОП Москаленка В.В.,  

які працюють в режимі маршрутного таксі 

  

Відповідно до пп.2 п "а" ст. 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", "Про автомобільний транспорт", враховуючи звернення ПП"ЛЮГ", ТОВ "Мир – 

Авто", ФОП Бакало С.М., ФОП Сторожа Ю.Г., ФОП Москаленка В.В., щодо приведення у 

відповідність розміру тарифів на послуги міського пасажирського транспорту, який працює у 

режимі маршрутного таксі, економічно обґрунтованим витратам, зважаючи на зростання 

вартості матеріальних ресурсів, паливо-мастильних матеріалів, розміру мінімальної 

заробітної плати, з метою збереження діючої маршрутної мережі та задоволення потреб 

громадян у доступних, якісних і безпечних перевезеннях, виконавчий комітет міської ради 

в и р і ш и в : 

1. Встановити граничний тариф на перевезення пасажирів автомобільним транспортом 

загального користування, який працює в режимі маршрутного таксі, у розмірі                  

5,00 грн. для таких суб'єктів господарювання, як: ПП"ЛЮГ", ТОВ "Мир – Авто", 

ФОП Бакало С.М., ФОП Сторож Ю.Г., ФОП Москаленко В.В. 

 

2. ПП"ЛЮГ", ТОВ "Мир – Авто", ФОП Бакало С.М., ФОП Сторож Ю.Г., ФОП 

Москаленко В.В. забезпечити безумовне виконання вимог чинного законодавства та 

діючих нормативних актів з охорони і режиму праці та навколишнього середовища, 

безпеки дорожнього руху, дотримання санітарно -  гігієнічних норм та морально-

етичних правил поведінки водіїв у період виконання договорів на перевезення 

пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м.Миргород. 

 

3. Оприлюднити дане рішення в газеті "Миргород – наш дім"  та розмістити на 

офіційному веб-сайті міської ради. 

 

4. Рішення набирає чинності після офіційного оприлюднення в газеті "Миргород – наш 

дім" та на офіційному веб-сайті міської ради . 

  

5. Рішення виконавчого комітету міської ради від 14 березня 2017 р. № 209 "Про 

встановлення граничного тарифу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 

загального користування, які працюють в режимі маршрутного таксі" вважати таким, 

що втратило чинність. 

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради         

Гирку Н.О. 

 

Міський  голова      С.П. Соломаха 


