
У К Р А Ї Н А
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

07.09.2021                     Мукачево                                                № 357

Про оприлюднення проєкту рішення «Про затвердження тарифів на 
перевезення пасажирів автобусними маршрутами загального 
користування на території Мукачівської міської територіальної громади»

З метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних 
осіб, їх об'єднань до проєкту регуляторного акта, відповідно до ст. 9 Закону 
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності», керуючись пп. 2 п.«а» ч.1 ст. 28, ст.52, ч.6 ст. 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Мукачівської 
міської ради вирішив:

1. Управлінню міського господарства Мукачівської міської ради 
оприлюднити на офіційному сайті Мукачівської міської ради (www.mukachevo-
rada.gov.ua) проєкт рішення «Про затвердження тарифів на перевезення 
пасажирів автобусними маршрутами загального користування на території 
Мукачівської міської територіальної громади».

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
Управління міського господарства Мукачівської міської ради А. Блінова.

Міський голова          А. БАЛОГА



У К Р А Ї Н А
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 ПРОЄКТ РІШЕННЯ

_______________                              Мукачево                                   ______
  
Про затвердження тарифів на перевезення пасажирів автобусними 
маршрутами загального користування на території Мукачівської міської 
територіальної громади

У зв'язку із сформуванням Мукачівської міської територіальної громади 
та з метою забезпечення мешканців даної територіальної громади належними 
транспортними послугами, відповідно до законів України «Про автомобільний 
транспорт», «Про засади державної регуляторної політики  у сфері 
господарської діяльності», наказу Міністерства транспорту та зв'язку України 
від 17.11.2009 року №1175 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів 
на послуги пасажирського автомобільного транспорту», рішення виконавчого 
комітету Мукачівської міської ради від 25.05.2021 року №188 «Про 
затвердження переліку автобусних маршрутів загального користування 
Мукачівської міської територіальної громади», враховуючи рекомендації 
міської комісії з питань реалізації цінової політики у житлово-комунальному 
господарстві та на міському пасажирському транспорті (протокол №8 від 
02.09.2021р.), керуючись пп. 2 п.«а» ч.1 ст. 28, ст.52, ч.6 ст. 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Мукачівської 
міської ради вирішив:

1.  Затвердити тарифи на перевезення одного пасажира автобусними 
маршрутами загального користування на приміських маршрутах в наступних 
розмірах:

Маршрут  № 36 «Мукачево  с. Барбово» - 25 грн.
Маршрут  №37 «Мукачево  с. Завидово» - 22 грн.
Маршрут  №38 «Мукачево  с. Негрово» - 25 грн.
Маршрут  №39 «Мукачево  с. Горбок» - 24 грн.
Маршрут  №40 «Мукачево  с. Пістрялово» - 18 грн.
Маршрут  №41 «Мукачево  с. Форнош» - 25 грн.
Маршрут  №42 «Мукачево  с. Ключарки» - 15 грн.

2.  Встановити, що дане рішення набуває чинності з  ___________ 2021р.



3. Управлінню міського господарства Мукачівської міської ради 
оприлюднити дане рішення в місцевих засобах масової інформації та на 
офіційному сайті Мукачівської міської ради www.mukachevo-rada.gov.ua.

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
Управління міського господарства Мукачівської міської ради А. Блінова.
  

Міський голова      А.БАЛОГА

http://www.mukachevo-rada.gov.ua/

