
В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 
Криворізької  міської  ради 

Дніпропетровська область 

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
 

Про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів міським 
електротранспортом у м. Кривому Розі 

 
Розглянувши звернення комунального трамвайно-тролейбусного 

підприємства "Криворіжелектротранс", комунального підприємства "Швидкісний 
трамвай" щодо перегляду тарифів на послуги з перевезення пасажирів міським 
електротранспортом, керуючись Законом України "Про міський електричний 
транспорт", виконком міської ради вирішив: 

 
1. Встановити економічно обґрунтовані тарифи на послуги з перевезення 

пасажирів міським електротранспортом, розраховані станом на 01.06.2006, у 
розмірі: 

- трамвай                                                                             0,90 грн. 
- тролейбус                                                                          0,90 грн 
- швидкісний трамвай                                                        1,00 грн.  
 
2. Тарифи вводяться в дію з 01.08.2006. 
 
3. Вважати таким, що втратило чинність з 01.08.2006, рішення виконкому 

міської ради від 13.07.2005 №371 "Про встановлення тарифів на послуги з 
перевезення пасажирів міським електротранспортом у м.Кривому Розі". 

 
4. Редакції Криворізької міської комунальної газети "Червоний гірник" 

(Штельмах В.В.) опублікувати дане рішення, а комунальному підприємству ТРК 
"Рудана" (Некрасова І.Ф.)  інформувати населення про його зміст, управлінню 
економіки виконкому міськради (Просолупов В. І.) розмістити дане рішення на 
офіційній сторінці виконкому міської ради в мережі Інтернет, загальному відділу 
виконкому міськради (Чорний В.А.) внести до реєстру документів виконкому 
міськради в 10-денний термін з дня прийняття. 

 
5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Колєснікова Д.В. 
 
  
 



А Н А Л І З 
регуляторного впливу до проекту рішення виконкому міської ради 

"Про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів 
 міським електротранспортом у м. Кривому Розі" 

 
1. Проблема, яку планується розв`язати з прийняттям даного рішення полягає 

у необхідності стабілізації фінансового стану підприємств міськ-
електротранспорту, підвищення якості надання  послуг по перевезенню паса-
жирів, шляхом впорядкування діючих у місті тарифів на проїзд пасажирів у 
міському електротранспорті, та приведення  тарифів до економічно 
обґрунтованих витрат у відповідність до вимог Закону України "Про міський 
електричний транспорт".  

 
 

2. Дана проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових 
механізмів, оскільки Законом України "Про міський електричний транспорт" 
визначено, що повноваження по встановленню тарифів на послуги з перевезе-ння 
пасажирів міським електротранспортом належать органам місцевого 
самоврядування. 

 
 

3. Визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючого 
рішення виконкому міськради від 13.07.2005 № 371 “Про встановлення тарифів на 
послуги з перевезення пасажирів міським електротранспортом у м.Кривому Розі” 
оскільки діючі тарифи, затверджені цим рішенням не відповідають економічно 
обґрунтованому рівню витрат підприємств на перевезення пасажирів 
міськелектротранспортом розрахованим станом на 01.06.2006. та потребують 
приведення їх у відповідність до Закону України "Про міський електричний 
транспорт".  

 
 

4. Прийняття регуляторного акта надасть можливість утримувати рухомий 
склад та інші об’єкти міського електричного транспорту (підстанції,  тунелі, колії, 
дренажі, контактні мережі) в  належному стані, створювати умови для проведення 
їх державного технічного огляду та безперебійної роботи підприємств. 
Очікуваними вигодами внаслідок прийняття зазначеного рішення є: 



 

Сфера інтересів Вигоди Витрати 
 Населення Забезпечення належного рівня 

транспортного обслуговування 
пасажирів, зменшення 
аварійних ситуацій під час 
перевезення пасажирів 

Визначення витрат 
на проїзд у 
міському 
електротранспорті 
за 1 поїздку в 
розмірі : 
трамвай – 0,90 грн.; 
тролейбус – 0,90 
грн.; швидкісний 
трамвай – 1,00 грн. 

Суб’єкти 
господарювання 

Збільшення доходів 
підприємств міськелектро-
транспорту від перевезення 
пасажирів, стабілізація їх 
фінансово-економічного 
стану, своєчасність 
розрахунків за електроенергію 
з постачальниками 

Збільшення витрат 
на утримання 
рухомого складу 
міськелектротрансп
орту 

Держава Повні та своєчасні розрахунки 
за податковими зобов’язанням 
перед бюджетом усіх рівнів   

Збільшень субвенції 
з держбюджету на 
покриття витрат 
підприємств 
електротранспорту 
за перевезення 
пільгової категорії 
громадян  

 
5. Метою регуляторного акта є підвищення якості перевезень пасажирів, 

забезпечення безперебійної роботи підприємств міськелектротранспорту, 
збільшення доходів. 

 
6. Альтернативним способом досягнення встановлених цілей є внесення змін 

та доповнень до діючого рішення виконкому міської ради від 13.07.2005 № 371 
“Про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів міським 
електротранспортом у м.Кривому Розі”. 

 

7. Спосіб досягнення поставлених цілей є прийняття запропонованого 
регуляторного акту "Про встановлення тарифів на послуги на  послуги з 
перевезення пасажирів міським електротранспортом у м. Кривому Розі", оскільки 
запровадження даного регуляторного акту дозволить створювати необхідні умови 
для забезпечення якісного надання транспортних послуг, додержання графіків 
руху. 

 



8. З прийняттям регуляторного акта у підприємств виникне можливість:  
- забезпечувати належний рівень транспортного обслуговування пасажирів; 
- своєчасно та в повному обсязі розраховуватися за електроенергію; 
- утримувати рухомий склад та інші об’єкти міського електричного 

транспорту у належному стані. 
 

9. У разі прийняття запропонованого регуляторного акту у місті  буде 
забезпечено безперебійну роботу підприємств міськелектротранспорту та 
покращено їх фінансовий стан.  

 
10. Досягнення цим регуляторним актом встановлених цілей є покращення 

якості перевезення пасажирів, часткове зменшення витратної частини міського 
бюджету на фінансову підтримку підприємств міськ-електротранспорту. 

 
11. Збільшення тарифу на перевезення пасажирів міськелектротранс-портом 

надасть можливість підвищити рівень доходів підприємств від основної 
діяльності, що безпосередньо вплине на поліпшення їх фінансового стану.  

 
12. Впровадження та виконання даного регуляторного акта вплине на 

збільшення власних доходів підприємств електротранспорту та зменшення обсягу 
фінансової підтримки з міського бюджету, пасажири будуть сплачу-вати за проїзд 
в міськелектротранспорті за тарифами, пропонуємими в даному рішенні. 

  
13. При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на 

дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися відповідні 
коригування.  

 
14. Строк дії запропонованого регуляторного акта встановлюється 

довгостроковий. В разі потреби вноситимуться зміни до нього за підсумками 
аналізу відстеження його результативності.  

 
15. Показник результативності головним чином - надання якісних послуг з 

перевезення пасажирів, безперебійна робота підприємств міськелектро-
транспорту, підвищення рівня доходів цих підприємств. 

16. Результативність регуляторного акту, буде щоквартально відстежува-
тися за рахунок здійснення контролю за збільшенням обсягів надходження від 
перевезення пасажирів, який призведе до покращення фінансового стану 
підприємств міськелектротранспорту, забезпечить його стабільну та ритмічну 
роботу, зменшення надходження скарг до підприємств щодо якості нада-ваємих 
послуг.  

 
Розробник проекту  рішення виконкому  міської ради та аналізу їх регуляторного 

впливу: 
управління економіки (каб.426, тел. 74-32-63) 


