КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ
від 03.05.2017 № 314
м. Краматорськ
Про встановлення тарифів на проїзд КП
“Краматорське трамвайно-тролейбусне
управління”
У зв’язку з підвищенням тарифу на електроенергію, розміру мінімальної заробітної
плати, приведенням у відповідність розміру тарифу за разовий проїзд одного пасажира та
перевезення одного місця багажу міським електричним транспортом комунального
підприємства
«Краматорське
трамвайно-тролейбусне
управління»
економічно
обґрунтованим витратам, відповідно до зведеного розрахунку тарифу на послуги міського
електричного транспорту (додаток 1) згідно 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 (трамвай, тролейбус), затвердженого Наказом Міністерства інфраструктури
України 25.11.2013 № 940, з урахуванням вимог ст. 7 ЗУ «Про транспорт», ст. 9 ЗУ «Про
ціни та ціноутворення», згідно листа Державної регуляторної служби України від 19.08.2016
№5344/0/20-16, ст. 8, 14 Закону України «Про міський електричний транспорт», керуючись
ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради
ВИРІШИВ :
1. Встановити комунальному підприємству «Краматорське трамвайно-тролейбусне
управління»:
тариф за разовий проїзд одного пасажира та перевезення одного місця багажу міським
електричним транспортом у розмірі 3,00 гривні (три гривні 00 копійок);
вартість місячних проїзних квитків на проїзд у міському електричному транспорті
згідно з додатком 2.
2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету
Краматорської міської ради від 07.09.2016 № 604 «Про встановлення тарифів на проїзд в КП
«Краматорське трамвайно-тролейбусне управління».
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3. КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління» (Соловєй) використовувати
встановлений тариф для розрахунку компенсації за пільговий проїзд окремих категорій
громадян у міському електротранспорті.
4. Управлінню праці та соціального захисту населення (Ігнатенко) проводити
реєстрацію бюджетних зобов’язань в межах бюджетних асигнувань, виділених на
компенсаційні виплати за пільговий проїзд.
5. Дане рішення набуває чинності з моменту його опублікування в міській газеті
«Краматорська правда».
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
Боєвського С.О.

Міський голова

А.В. Панков
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Додаток 1
до рішення виконкому міської ради
03.05.2017 № 314
ЗВЕДЕНИЙ РОЗРАХУНОК
тарифу на послуги міського електричного транспорту
Показники
1
Загальна кількість перевезених пасажирів – всього (Q)
- платних
- безоплатних
Прямі матеріальні витрати:
Електроенергія
Теплоенергія
Вода та стоки
Матеріальні витрати:
матеріали
ПММ
МШП
запчастини
Фонд оплати праці з на нарахуванням:
Зарплата
Нарахування на заробітну працю
Амортизація
Інші загальновиробничі витрати:
страхування
інкасація
виготовлення стендів, табличок, оформлення технічних
документів, розміщення оголошень, оцінка майна
технічне обслуговування пожарної сигналізації
забезпечення виплат відпусток
ремонт двигунів, колісних пар
ремонт автомашин
навчання
автопослуги, послуги спецтехніки
ремонт кабельних мереж
витрати на відрядження та господарські потреби
право користування локальною мережею
обслуговування кондиціонерів
послуги БТІ
технічний огляд технологічного транспорту
дослідження повітря робочої зони, перевірка і випробування
засобів захисту

од.
вим.

Повна планова
собівартість

2
т. чол.
т. чол.
т. чол.

3
19 872,0
4 800,0
15 072,0
14 200,3
13890,0
243,0
67,3
11 074,6
2675,5
838,6
181,4
7379,1
22 473,9
18421,2
4052,7
4 892,0
2 697,4
45,0
16,0
25,0

т. грн.

т. грн.
т. грн.
т. грн.

24,0
1200,0
502,0
48,0
16,0
12,0
10,0
18,0
2,0
20,0
3,0
55,0
4,0
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ремонт контактної мережі (технічний огляд не пройшли 2,1
км)
ремонт гідропідсилювача
буріння технологічних ям
технічний огляд автотранспорту, рухомого складу
визначення місця ушкодження кабелю
випробування покажчиків напруги
послуги охорони
наладка системи відео спостереження
підписка
інші витрати
інші ремонти, аварійно - відновлювальні ремонти
збирання снігу, обрізка дерев, перезарядка вогнегасників
інвентаризація відходів
експертне обстеження трансформаторів
послуги медогляду
ремонти основних засобів
Інші операційні витрати:
пільгова пенсія
забезпечення виплат відпусток
профспілка
послуги електроенергії
НТО членські внески
сумнівні і безнадійні борги
оцінка майна, експертиза, оформлення землі
рекламно-інформаційне обслуговування, консультаційні
послуги
страхування
дезінфекція
податки
судові витрати
інші витрати
Інші адміністративні витрати:
підготовка кадрів, навчання, участь в конкурсах
забезпечення виплат відпусток
витрати на відрядження
послуги банку
підписка, страхування
послуги зв'язку
консультаційні, інформаційні, поштово-телеграфні послуги
ремонт автомобілів
обслуговування оргтехніки, програм, інтернету
оренда майна
розробка проектної документації, послуги нотаріуса, оцінка
майна
податки
інші послуги
ВСЬОГО (W)
Рентабельність (12%) (R)
ВСЬОГО ВИТРАТ:

454,4

т. грн.

т. грн.

т. грн.
т. грн.

0,00
6,0
12,0
12,0
20,0
4,0
4,0
2,0
12,0
60,0
35,0
5,0
0,00
6,0
65,0
789,0
535,0
25,0
50,0
60,0
10,0
12,0
10,0
16,0
2,0
4,0
10,0
25,0
30,00
1 234,0
20,0
330,0
35,0
60,0
12,0
65,0
30,0
30,0
55,0
20,0
12,0
560,0
5,0
57 361,2
6 883,3
64 244,5
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Чистий дохід від інших видів діяльності всього (D)
реалізація інших оборотних активів
дохід від здачі в оренду майна
дохід від отриманих штрафів, пені, неустойок
використання опор
реклама
відшкодування комунальних послуг, використання
електроустаткування
автопослуги
інші послуги та доходи
додаткові відпустки чорнобильцям

т. грн.

688,0
180,0
50,0
3,0
140,0
60,0
24,0
75,0
140,0
16,0

РОЗРАХУНОК ТАРИФУ
тариф на послуги міського електротранспорту (Т) визначається по формулі:
Т= [ W (1+ R) – D ] : Q
де
W – Повна планова собівартість послуг міського електротранспорту – 57 361,2 тис. грн.
R – Планова рентабельність підприємства – 12% - 6 883,3 тис. грн.;
D – Чистий дохід, отриманий підприємством від інших видів діяльності – 688,0 тис. грн;
Q – Запланований об'єм пасажирських перевезень – 19 872,0 тис. чол.
Т = [57 361,2 х (1 + 0,12) – 688,0] : 19 872,0 = 3,20 грн.
- тариф 3,20 грн. за одну поїздку трамваєм або тролейбусом для усіх категорій пасажирів.

Керуючий справами

А.М. Давискиба

В.о. директора КП «КТТУ»

С.В. Соловєй
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Додаток 2
до рішення виконкому міської ради
03.05.2017 № 314

ВАРТІСТЬ
місячних проїзних квитків на проїзд у міському електричному транспорті
1. Одним видом транспорту:
для учнів – 42,0 грн.
для студентів – 63,0 грн.
для громадян – 126,0 грн.
2. Двома видами транспорту:
для учнів – 46,0 грн.
для студентів – 69,0 грн.
для громадян – 138,0 грн.

Керуючий справами

А.М. Давискиба

В.о. директора КП «КТТУ»

С.В. Соловєй

