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KAHIBCЬKA MICЬKA рАдА

виконАвчIII:I ко\IIтЕт

рlшЕння

вiд 06.03. 2015 р. ЛП 85

IIро привеленrя у вiдповiднiсть регчльованого
тарифу на мiськлх автобуснпх \1аршр}тах
]агального кор}lстYвапня ]Y! l.J,a! 2, У! 4 N! 5 в
пr. KaHiB
Е}iдповiдно до cTaTтi 23 Закону Укр8iни <Про мiсцеве самоврядчваЕdя в yкpaiнi). ст 10
yKpaiBrr
Закону
"Про автомобiльнrай транспорт." Наказу вiд I7,11 2009 jvg 117_5 Мiнтрансзвязку
\'краiнл Про затвердr(енвя N,lетодltки розрахунку тарифiв на послуlIт пасDIO1рського
автомобiльRого транспорту." fiаказу вiд MiHicTepcTBa iнфраструtтури yкpaiнil "Про внесенвя
змiн до tlетодrrкrr розрахунку тарrrфiв на послуl,лt лафrкирського автомобiльного транспорry-" Bia
08,01.20iЗ N!] 4 на пiдgгавi звернень ТОВ "М+М" вiд l6.02.2015 Ns 38. вiд 25.02,20]5 ]$ 60_ вiд
26.022015 Np61_ вiд 05032015 N9 79li в звязку з несгабiльним еконолtiчнltм станов}lщем в
.parHi. зросlа.няv цiн t]a паливо Mai'i,Ke в два разll. 5 метою прllве,сння у вi]повl ,Hi.-lb
регульоват]ого тарифу на послтги пасаlклlрського танспорт}, на aBToбycttttx маршрчта\
загального корисry-.ванfiя в м, KaHiB на виконапня проекгу регуляторного акту вiд 2З 02.2015
"Про тарифrr Еа мiських автобчсвих маршрутах загмьаого корItст}.вання в м, Кавis" для
збереження траЕспоFIяого забезпеченн, населенrur мiсrа з цiлrю органiзацii ефективяого,
беэпечного i якiсного обслугсвl,ванпrt пacar|illpiB на rticbKlIx автобчсн!lх ýlаршр\rгах зага-lьrtого
t'орlIстvвання вllконавчltй hоviгgт KaHiscbKoi Micbboi ра_rи

ВиРIшиВ:

1,

2.

fIривести у вiдповiднiсть ре.ульований тариф на мiських автобусних маршр}.та\
загальяого корисryваЕЕя Ns l, Nl 2, }ф 4. N9 5 в м, KaHiB, затвердивши BapTicтb проiзду з
о.tного пасa[лiира в розпliрt J rоивнi за o:rry поijлк!
З t0,0j,]015 рiшення вlrконавчого KoruriTeT,v вiд 05.05.20t4 ý! 102 "Про тарпфrr яа
мiських автобуснлs маршрt,тах загfuпьпоrо krористуsанllя в м, KaHiB" вв&жати TaKIlM, щtr
втратIrло чинвiсть,

З, Фiвансовому управлiнвю

(КарfiYшенко Г, Г), управ,,riнню соuiмьноло захrlстr,
Г) внести змiнll до договорiв на перевезення пiльговlтч

населенвя (Пилипенкт А
категорiй населення,
ТОВ 'l,{tЛ.l' (Мапанчев €, С ) розмiсглтги копiю ааного рiшепня в koжHiir одrтницi
р}ryомоrо скпаду для ознаiiоrrленrл паса;кrrрiв
5, Нача.lтьникч вiддiлч з пrrтавь ЖКr, транспорту i звязку (Кyчi В. В.) iнформувати
громадскiстъ про змiни тарифу в засобах Macoвo'l iнформацii та па офiцiйяому сайтi
KaEiвcbкoj Micbкoi ради,
6, Контроль за викон8нвям дапого рllлення локластл на першоlо засryпнпка мlського
головt1 коjомiilця В В.
ll{icbkпrj голова
Керуючиir справами

ПоГоДЖЕЕо:

CL4,7

Перший засryпник мiського голови
на.i&тьник Управлiння еконQмiчного
Нача.-lьник вiл:iлу з питань ЖКГ, тра
Начмьнrlк юрlцЕчлого вiддiлт

Ревькас
l, Святелик
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в, Коломiечь
Савченко
В, Куча
н- О Лiсова

"

,*-rW,i

.u"."y'i

"/,

ю

