лХи Рг$глянувши звернення Комунального підприємства Білоцерківської міської ради
У 4їро^1ибусне управління» від 21 листопада 2017року № 371, відповідно до Закону
мппяигни «Про міський електричний транспорт», п.п.2 п.а ст. 28 Закону України «Про
хладеве самоврядування в Україні", Закону України «Про засади державної регуляторної
^/пВдітики у сфері господарської діяльності», наказу Міністерства інфраструктури України
Івід 25 листопада 2013 року № 940 «Про затвердження Порядку формування тарифів на
псслуги міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус)», рішення виконавчого
комітету Білоцерківської міської ради від 14 червня 2016 року № 237 «Про затвердження
ін петиційного договору на створення єдиної автоматизованої системи оплати проїзду на
міському пасажирському транспорті», виконавчий комітет міської ради вирішив:
1. Встановити тариф на проїзд
разового квитка:

у міському електричному транспорті

при купівлі

- у кондуктора або водія - 4,0 грн.;
- у стаціонарній касі або терміналі - 3,0 грн.
2. Встановити тариф на проїзд у міському електричному транспорті у разі
використання пластикової безконтактної картки при одноразовому придбанні поїздок:
- 1-20 поїздок - по 2,5 грн./поїздка;
- 21-40 поїздок - по 2,25 грн./поїздка, з зарахуванням 2-х безкоштовних поїздок;
- 41-60 поїздок — по 2,5 грн./поїздка, з зарахуванням 4-х безкоштовних поїздок;
- 61-80 поїздок - по 2,5 грн./поїздка, з зарахуванням 6-ти безкоштовних поїздок;
-81 -100 поїздок — по 2,5 грн./поїздка, з зарахуванням 10-ти безкоштовних поїздок;
3. Встановити економічно обгрунтований тариф для здійснення компенсаційних
виплат за перевезення пільгових категорій населення -4,0 грн.
4. Встановити вартість проїзного квитка, терміном на 1 місяць, на проїзд у міському
електричному транспорті:
- для громадян - 100,0 грн;
- для студентів денної форми навчання - 50,0 грн. / за електронними студентськими
квитками - 45,0 грн.;
- для учнів загальноосвітніх
квитками - 20,0 грн.

шкіл -

25,0 грн./ за

електронними учнівськими

Датою початку місяця вважається дата першої валідації (використання картки).
5. Встановити вартість одноразової застави за користування
пластиковою
безконтактною карткою - 20 грн. Кошти одноразової застави повертаються при
поверненні пластикової безконтактної" картки.
6. Відділу інформаційних ресурсів та зв'язків з громадськістю міської ради
оприлюднити дане рішення у засобах масової інформації.
7. Дане рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.
8. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської ради
від 17 січня 2017 року № 07 «Про тариф на проїзд у міському електричному транспорті».

9. Контроль за виконанням
голови Поляруша О.О.
Міський голова

даного рішення покласти

на заступника
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і

міського

