
                                                                                                                           
 

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

Виконавчий комітет 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

  

від  02.06.2021 № 657 

м. Краматорськ 

 

 

Про   встановлення   тарифів   на   послуги  з 
перевезення  пасажирів і багажу  автобусами  
та   тролейбусами    на   міських   маршрутах 
загального    користування,   які   обслуговує 
КП «Краматорське   трамвайно-тролейбусне 
управління» 

 

 

Розглянувши звернення КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління», у 
зв’язку з підвищенням тарифу на електроенергію та розміру мінімальної заробітної плати, з 
метою стабілізації роботи комунального підприємства «Краматорське трамвайно-

тролейбусне управління» для здійснення безперебійних та безпечних пасажирських 
перевезень, відповідно до ст. 8, 14 Закону України «Про міський електричний транспорт»,           
п. 36 Правил надання послуг міським електричним транспортом, затверджених Постановою 
Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 № 1735, Порядку формування тарифів на послуги 
міського електричного транспорту, затвердженого Наказом Міністерства інфраструктури 
України 25.11.2013 № 940, ст. 10 Закону України «Про автомобільний транспорт», Методики 
розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, затвердженої 
Наказом Міністерства транспорту України  від  17.11.2009  № 1175, зареєстрованої в 
Міністерстві юстиції 27.11.2009 за № 1146/17162, керуючись ст. 28 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», 

     виконком міської ради 

В И Р І Ш И В : 

            1. Встановити тарифи  на  послуги   з перевезення  пасажирів і багажу  автобусами           
та тролейбусами на міських маршрутах загального користування, які обслуговує           
КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління», а саме:  

 

1) за разовий проїзд одного пасажира та перевезення одного місця багажу міським 
електротранспортом (тролейбус) у розмірі 8,00 грн. (вісім гривень 00 коп.) та міським 
автобусом загального користування у розмірі 10,00 грн. (десять гривень 00 коп.) згідно 
зведених розрахунків (додаються); 

 



  

 

 

2) вартість місячних проїзних квитків на проїзд у міському електротранспорті  у 
розмірі: 

 

- для учнів 120,00 грн.; 

- для студентів 168,00 грн.; 

- для громадян 336,00 грн.; 
 

3) вартість місячних проїзних квитків на проїзд у міському автобусі загального 
користування у розмірі: 

 

          - для учнів 140,00 грн.; 

          - для студентів 210,00 грн.; 

          - для громадян 420,00 грн.; 

 

           4) вартість місячних проїзних квитків на проїзд двома видами транспорту у 
(тролейбус/автобус) у розмірі: 

 

          - для учнів 180,00 грн.; 

 - для студентів 270,00 грн.; 

 - для громадян 540,00 грн. 

 

2. Дане рішення набуває чинності з моменту його оприлюднення на офіційному               
веб-сайті Краматорської міської ради. 

 

3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету  
Краматорської міської ради від 04.09.2019 № 787 «Про встановлення тарифів на проїзд               
КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління»». 

 
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
згідно з розподілом повноважень.  

 

 

 

 Міський голова   О.В.Гончаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 

до рішення виконкому міської ради 

       02.06.2021  № 657 

 

 

 

 

 

 

ЗВЕДЕНИЙ РОЗРАХУНОК 

тарифу  на  послуги   з перевезення  пасажирів і багажу  автобусами  на міських маршрутах 
загального користування 

 

 

1 2 3 4 5 

Загальна кількість перевезених пасажирів – всього (Q) т.пас. 3 383,0 1 947,5 3 710,0 

- платні  1276,6 734,9 1400,0 

- пільгові  2106,4 1212,6 2310,0 

     

Прямі матеріальні витрати: т.грн. 7 046,3 5 616,5 8 961,2 

- матеріали  67,4 59,2 158,0 

- паливно-мастильні матеріали  6346,2 4854,8 7257,5 

- малоцінні швидкозношувані предмети  10,1 11,9 12,2 

- запчастини  622,6 690,6 1533,5 

Інші прямі матеріальні витрати:  0,00 0,00 537,6 

- електроенергія  0,00 0,00 499,2 

- вода та стоки  0,00 0,00 38,4 

Фонд оплати праці: т. грн. 11 313,6 12 855,7 17 091,6 

- зарплата  9292,1 10538,9 14009,6 

- нарахування на заробітну плату   2021,5 2316,8 3082,0 

Амортизація т.грн. 1 874,4 1 874,4 2 623,3 

Інші витрати:  т.грн. 205,1 182,4 279,1 

- страхування автобусів (два рази на рік)  38,5 52,7 66,1 

- техогляд автобусів (два рази на рік)  20,4 22,6 57,0 

- ремонт та обслуговування автобусів сторонніми 
організаціями (шиномонтаж, контрольно - діагностичні 
роботи, ремонт шин та інші ремонти) 

 96,7 102,5 140,0 

- інші послуги (паспорти маршрутів, обстеження 
маршрутів, послуги нової почти та інше) 

 43,8 4,6 8,0 

- відрядження, господарські витрати  5,7 0,00 8,0 

Планова річна собівартість послуг (Sn) т. грн. 20 439,4 20 529,0 29 492,8 

Плановий річний прибуток від надання послуг (12%)(Пn)    3 539,1 

Чисті доходи від інших видів діяльності (Ді)  т. грн.   30,0 

 

 

РОЗРАХУНОК ТАРИФУ  
        Тарифи на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах 
загального користування, які здійснюються в звичайному режимі руху, розраховуються за 
формулою: 

Тm= ( S n + П n) – Д і   ,  
      Q n 

 

         Т m - тарифи на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах, 
загального користування, які здійснюються у звичайному режимі руху; грн. 
        S n  -  планова річна собівартість послуг, т.грн.; 
        П n  - плановий річний прибуток від надання послуг, т.грн.; 
 

      



              Д і  - планові річні чисті доходи від інших видів діяльності, які пов'язані із наданням 
послуг, т.грн.; 

        Qn   -  запланований річний обсяг перевезень пасажирів, т.пас. 
  

Т m= [(29 492,7 + 3 539,1) – 30,00] : 3 710,0 = 8,90 грн. 
 

Тариф за одну поїздку автобусом для усіх категорій пасажирів становить – 8,90 грн. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВЕДЕНИЙ РОЗРАХУНОК 

тарифи  на  послуги   з перевезення  пасажирів і багажу тролейбусами на міських 

маршрутах загального користування 

 

 

Показники 

 

од. 
вим. 

 

Факт 

2019 рік 

 

Факт за  
2020 рік 

Повна 
планова 

собівартість 

на 2021 р. 
1 2 3 4 5 

 Загальна кількість перевезених пасажирів – всього(Q) т. чол. 15711,3 7372,5 15 732,0 

- платних т. чол. 3795,0 1780,8 3800,0 

- безоплатних (коеф. 3,14) т. чол. 11916,3 5591,7 11932,0 

     

Прямі матеріальні витрати:  11165,3 11518,8 12970,8 

електроенергія  11165,3 11518,8 12970,8 

Інші прямі матеріальні витрати: т. грн. 3159,9 2272,7 4271,3 

матеріали  1000,2 822,2 727,0 

ПММ  795,9 530,1 759,8 

МШП  129,4 64,3 194,8 

запчастини  1164,0 788,9 2525,4 

водопостачання та водовідведення  70,4 67,2 64,3 

Фонд оплати праці з нарахуванням: т. грн. 41763,5 47444,1 63798,0 

Зарплата  34411,5 39057,2 52293,4 

Нарахування на заробітну працю   7352,0 8386,9 11504,6 

Амортизація т. грн. 15403,2 16688,7 19531,4 

Інші загальновиробничі витрати:  т. грн. 2267,2 1401,0 1756,0 

техогляд об'єктів електротранспорту    53,3 53,7 62,0 

страхування рухомого складу, спецтехніки (без урахування 
страхування тролейбусів у лізингу) 

 911,5 783,0 
779,0 

інкасація, послуги банку  18,0 18,0 20,0 

виготовлення стендів, табличок, оформлення технічної 
документації, та інше 

 12,0 11,0 
6,0 

ремонт двигунів, блоків ЕК,токових реле   152,4 50,2 230,0 

обслуговування тролейбусів сторонніми організаціями 
(електроблоки, плати, перетворювачі, наладка та інше) 

 8,7 221,6 
260,0 

навчання  12,9 3,9 10 

послуги автотранспорту, послуги спецтехніки, вантажні 
перевезення 

 42,9 20,4 
40,0 

витрати на відрядження, господарчі витрати  37,5 11,8 22,0 

дослідження повітря,перевірка та випробування засобів 
захисту, перезарядка вогнегасників, огляд балонів 

 32,5 34,4 
45,0 

інші витрати  13,4 16,8 15,0 

ремонт основних засобів, аварійно-відновлювальні ремонти 
(порив кабельної лінії, пошук та усунення пошкоджень, 
ремонт автодороги, ремонт станків, ремонт покрівлі тощо) 

  

 

267,3 

 

 

36,7 

 

140,0 

 експертизи, розробка паспортів маршруту, нормативи, 
техдокументація, тощо 

 0,00 12,0 20,0 

розчищення снігових заметів, вивезення сміття, утилізація    

11,1 

 

13,9 

 

15,0 

 

 



1 2 3 4 5 

послуги медогляду  11,0 0,00 12,0 

пошук та відновлення пошкодженого кабелю, лінії 
живлення, буріння технологічних ям та інше 

 34,9 116,6 
80,0 

електроналагоджувальні роботи, експертне обстеження  610,3 0,00 0,00 

Інші операційні витрати   1252,1 1531,1 840,6 

пільгова пенсія (водії тролейбусу)  522,1 542,7 567,0 

  послуги ел. енергії  27,1 11,0 14,0 

відшкодування збитку   0,00 69,8 70,0 

дезінфекція  2,0 1,5 3,0 

податки  17,5 8,0 11,6 

інші витрати  4,3 8,4 5,0 

профспілка   132,6 151,2 170,0 

визнані штрафи  126,2 0,00 0,00 

членські внески  6,0 10,4 0,00 

собівартість реалізованих запасів  269,1 48,6 0,00 

сумнівні та безнадійні борги   49,1 0,00 0,00 

відшкодування витрат  по рішенню суду  96,1 120,2 0,00 

виплати з центру зайнятості  0,00 529,9 0,00 

Інші адміністративні  витрати   667,7 545,2 531,0 

витрати на відрядження  20,0 9,2 12,0 

послуги банку  89,5 86,8 90,0 

підписка, страхування   13,7 10,7 14,0 

навчання, підготовка кадрів   2,8 0,00 2,0 

послуги зв'язку  54,8 70,3 30,0 

обслуговування оргтехніки, програм, інтернет (заправка та 
ремонт картриджей,  ремонт комп'ютерної техніки, 
встановлення та переустановлення програм, чистка 
комп'ютерів від вірусів та інше) 

  

 

81,5 

 

 

71,7 

 

85,0 

розробка проектної документації, послуги нотаріуса, оцінка 
майна 

 4,8 0,00 
3,0 

техобслуговування легкового автомобіля  7,0 7,8 10,0 

поштово-телеграфні послуги,інформаційні  0,00 0,00 2,0 

податки  376,3 264,7 266,0 

інші послуги  1,8 0,00 2,0 

ремонт побутової техніки, інсталяція кабельної лінії зв`язку  15,5 0,00 15,0 

адміністративний збір по суду  0,00 24,0 0,00 

Інші фінансові витрати   5137,9 4301,0 0,00 

ВСЬОГО (S) т. грн. 80 816,8 85 702,6 103 699,1 

Рентабельність (12%) (R)  0,00 0,00 12 443,9 

ВСЬОГО ВИТРАТ: т. грн. 80 816,8  85 702,6 116 143,0 

Чистий дохід від інших видів діяльності всього (D) т. грн. 689,0 423,0 545,0 

використання опор  169,0 190,0 200,0 

реклама  89,0 81,0 100,0 

відшкодування комунальних послуг, використання 
електроустаткування 

 7,0 5,0 10,0 

автопослуги  111,0 52,0 120,0 

інші послуги   17,0 1,0 15,0 

Надання бази для навчання водіїв тролейбуса  296,0 94,0 100,0 

 

 

 

 

РОЗРАХУНОК ТАРИФУ  
 

                 тариф на послуги міського електротранспорту (Т) визначається по формулі:  

 

Т= [ S (1+ R) – D ] : Q, 

 

          де    S – повна планова собівартість послуг міського електротранспорту, тис. грн.; 
        

 

 

               R – планова рентабельність підприємства ( 12% ), тис. грн.; 



               D – чистий дохід, отриманий підприємством від інших видів діяльності, тис. грн.; 
               Q – Запланований об'єм пасажирських перевезень, тис. чол. 

 

Т = [ 103 699,1 х (1 + 0,12) – 545,0] : 15 732,0 =  7,35 грн. 

 

        Тариф за одну поїздку тролейбусом для усіх категорій пасажирів становить – 7,35 грн. 
  

 

 

 Начальник УЖКГ                                                                             А.П.Літвіненко 

 

 

  Керуючий справами                               І.О.Славинська 

 

 

 

 

 

 


