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відкритого громадського обговорення (у формі засідання 

круглого столу) проекту рішення виконавчого комітету «Про 

порядок справляння плати за проїзд у міському пасажирському 

автомобільному та електричному транспорті міста Івано-

Франківська» 

 

ГОЛОВА: 

А.Гіглюк – заступник начальника управління транспорту та зв’язку Івано-

Франківської міської ради. 

 

СЕКРЕТАР: 

В.Павелко – головний спеціаліст відділу промисловості та розвитку 

підприємництва управління економічного та інтеграційного розвитку. 

 

ПРИСУТНІ:  

перелік учасників відкритого громадського обговорення наведено у додатку. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

обговорення проекту регуляторного акту – рішення виконавчого комітету 

«Про порядок справляння плати за проїзд у міському пасажирському 

автомобільному та електричному транспорті міста Івано-Франківська». 

 

ВИСТУПИЛИ:  

А.Гіглюк: 

Повідомив присутнім про мету розробки проекту рішення виконавчого 

комітету міської ради «Про порядок справляння плати за проїзд у міському 

пасажирському автомобільному та електричному транспорті міста Івано-

Франківська» (далі – Проект рішення). Метою прийняття рішення є 

забезпечення встановлення у громадському транспорті міста електронної 

системи оплати проїзду. 

Згідно Проекту рішення передбачається запровадження електронного 

квитка, як засобу оплати проїзду, з 01.01.2019р. в пасажирському транспорті 

КП «Електроавтотранс», а в міському пасажирському транспорті автобусної 

мережі міста незалежно від форми власності з 01.01.2020р. 
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Як зазначив А.Гіглюк після прийняття даного рішення буде розглядатися 

рішення про затвердження видів даних квитків (звичайний, пільговий, 

учнівський та студентський квиток) та місць їх продажу та поповнення. 

В.Лутчин: 

Запитала чи вже відомо фірму, що буде виготовляти квитки та чи передбачає 

дане рішення збільшення ціни на проїзд. 

А.Гіглюк: 

Повідомив, що після затвердження дизайну і форми електронного квитка буде 

оголошено тендер на виготовлення даних квитків.  

Даним рішенням не збільшується вартість проїзду, а затверджується форма 

безготівкової оплати проїзду. 

М.Басалига: 

Запитала коли будуть видаватися картки і де їх можна буде поповнити. 

А.Гіглюк: 

Повідомив, що видача карток буде здійснюватися після затвердження дизайну 

та проведення тендеру на їх виготовлення, але не пізніше 01.01.2019р. 

Поповнити картки можна буде в «особистому кабінеті» в мережі Інтернет, в 

місцях продажу та через термінали. 

В.Лутчин: 

Запитала, чи обговорювалось запровадження електронного квитка з 

приватними перевізниками. 

А.Гіглюк: 

Зазначив, що перевізники також підтримують запровадження даної системи, 

адже це дасть змогу вести облік пасажиропотоку, в тому числі кількості 

платних та безоплатних пасажирів. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

за результатами обговорення рекомендовано розробнику регуляторного акта 

внести проект рішення на розгляд виконавчого комітету міської ради. 

 

Голова: 

заступник начальника управління транспорту  

та зв’язку Івано-Франківської міської ради    А.Гіглюк 

 

Протокол вів: 

головний спеціаліст відділу 

промисловості та розвитку підприємництва    В.Павелко 


