ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення регуляторного акту проекту рішення виконавчого
комітету Луцької міської ради «Про вартість проїзду в міському електричному
транспорті (тролейбусі)»
Відповідно до Закону України від 11.09.2003 року «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання
зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань
оприлюднюється проект рішення виконавчого комітету Луцької міської ради «Про
вартість проїзду в міському електричному транспорті (тролейбусі)»
Розробник - КП «Луцьке підприємство електротранспорту».
Проект рішення спрямований на досягнення балансу інтересів пасажирів та
підприємства та передбачає:
- забезпечення стабільного, безпечного та якісного обслуговування пасажирів;
- захист прав споживачів, в частині отримання якісних послуг з транспортного
обслуговування в місті;
- забезпечення економічно обґрунтованого рівня тарифів, що дасть можливість
здійснювати необхідні експлуатаційні витрати і забезпечити надійну роботу з
перевезення пасажирів та стабілізувати фінансовий стан підприємства.
Підставою для розробки даного проекту рішення є Закони України «Про
міський електричний транспорт», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про
ціни та ціноутворення», Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 №1548
«Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів
міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», постановою Кабінету Міністрів
України від 05.04.1999 № 541 «Про надання пільгового проїзду студентам вищих
навчальних закладів І-IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних
навчальних закладів у міському і приміському пасажирському транспорті», наказом
Міністерства інфраструктури України від 25.11.2013 № 940 «Про затвердження
Порядку формування тарифів на послуги міського електричного транспорту
(трамвай, тролейбус)».
Проект рішення разом із аналізом регуляторного впливу розміщено на
офіційному сайті Луцької міської ради www.lutskrada.gov.ua в розділі «Регуляторна
політика».
З текстом проекту рішення та аналізом його регуляторного впливу можна
ознайомитись також в КП «Луцьке підприємство електротранспорту», за адресою:
м. Луцьк, вул. Даньшина, 1/52.
Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акту
становить один місяць з дня його оприлюднення.
Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акту просимо надавати у
письмовій формі за адресою: вул. Даньшина, 1/52, м. Луцьк, 43000, КП «Луцьке
підприємство електротранспорту» або на e-mail: lpe.pev@ gmail.com.
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