
   

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

ЛЕБЕДИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
 

17.08.2022                                         м. Лебедин                                               № 157 

 
Про встановлення тарифу на послугу з перевезення пасажирів на автобусних 

маршрутах загального користування, що здійснюються в режимі маршрутного таксі 

 

Керуючись підпунктом 2 пункту «а» статті 28, частиною першою статті 52, частиною 

шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України 

«Про автомобільний транспорт», відповідно до Методики розрахунку тарифів на послуги 

пасажирського автомобільного транспорту, затвердженої наказом Міністерства транспорту 

та зв’язку України від 17.11.2009 № 1175 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів 

на послуги пасажирського автомобільного транспорту», зареєстрованим в Міністерстві 

юстиції України 27 листопада 2009 р. за № 1146/17162, розглянувши листи-звернення 

фізичних осіб-підприємців, виконавчий комітет Лебединської міської ради в и р і ш и в: 

1. Установити тариф на послугу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 

загального користування, що здійснюються в режимі маршрутного таксі, з вартістю разового 

проїзду одного пасажира в розмірі 15,00 гривень фізичним особам-підприємцям:  

1) Білодіду Олександру Васильовичу, що здійснює перевезення пасажирів за 

маршрутами: № 8 «вул. Сумська – центр – ЦРБ – вул. Кобижча», № 22    «вул. Сумська – 

центр – ВПУ-34 – центр – вул. Сумська – вул. Кобижча»;  

2) Ведмеденку Володимиру Анатолійовичу, що здійснює перевезення пасажирів за 

маршрутом № 4 «вул. Сумська – центр – Українське лісництво»; 

3) Діденку Сергію Петровичу, що здійснює перевезення пасажирів за маршрутом № 16 

«Черемушки – центр – Меморіал Слави»; 

4) Тренбачу Олександру Костянтиновичу, що здійснює перевезення пасажирів за 

маршрутом № 5 «Черемушки – центр – вул. Чернишевського»; 

5) Яковлєву Віктору Олексійовичу, що здійснює перевезення пасажирів за 

маршрутами: № 10 (2) «Черемушки – центр – з-д Темп», № 10 «Черемушки – центр – ВПУ 

34», № 13 «Агротехсервіс – центр – вул. Кобижча».  

2. Це рішення набуває чинності з дня оприлюднення на офіційному сайті Лебединської 

міської ради. 

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Лебединської 

міської ради від 27.04.2022 № 62 «Про встановлення тарифу на послуги з перевезення 

пасажирів мікроавтобусами та автобусами ПАЗ». 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського 

голови Зікєєву О.В. 

 

 

Міський голова Олександр БАКЛИКОВ 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету Сергій ПОДОЛЬКО 

 

 


