
 
УКРАЇНА 

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 
 

від _____________ №_________ 
                            м. Житомир 

 

 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради 

від 05.12.2019 №1317  

 

 

Відповідно до законів України «Про міський електричний транспорт», 

«Про автомобільний транспорт», відповідно до ст.28 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», рішень сесії міської ради від 12.04.2018 

№992 «Про запровадження «Картки Житомирянина»» (зі змінами та 

доповненнями), «Про впровадження єдиного квитка у м. Житомирі» 

виконавчий комітет міської ради 

 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Внести зміни в додаток 1 до рішення виконавчого комітету міської ради 

від 05.12.2019 №1317 «Про встановлення вартості проїзду в міському 

пасажирському транспорті загального користування» та викласти в новій 

редакції, що додається. 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

міської ради від 22.01.2019 № 63 «Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету міської ради від 05.12.2019 № 1317». 

3. Управлінню по зв’язках громадськістю міської ради оприлюднити дане 

рішення в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті міської ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Шевчука О.С. 

 

 

 

Міський голова                                                                          С.І.Сухомлин 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управління                                                                                                                           К.В. Підпокровний 
 

 

 

Керуючий справами             О.М. Пашко 

Додаток 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

___________№_____  

№ 

з/п 

Категорія Автобусних маршрутах Електротранспорті 

Готівкою Безготівково 
Карткою 

житомирянина 
Готівкою Безготівково 

Карткою 

житомирянина 

1. Повна вартість, грн 7,00 6,00 6,00 5,00 4,00 4,00 

2. Пільгова вартість:   

2.1. Пільгові категорії громадян згідно  

п.п. 2-3 п. 1.2. додатку 2 до рішення 

міської ради від 12.04.2018 № 992 

(зі змінами та доповненнями), пенсіонери 

за вислугу років (при досягненні 

пенсійного віку), грн 

3,00** - 3,00 3,00
***

 - 3,00
***

 

2.2. Учням шкіл та інших загальноосвітніх 

навчальних закладів, грн 
3,00 3,00

*
 - 3,00 3,00

*
 - 

3. Безоплатно   

3.1. Пільгові категорії громадян згідно  

п.п. 1-25 п. 1.1. та додатку 2 до рішення 

міської ради  від 12.04.2018 №992 (зі 

змінами та доповненнями): 

  

3.1.1. за місцем реєстрації у Житомирській 

міській об’єднаній територіальній громаді 
0 - 0 0 - 0 

3.1.2. інші 0 - - 0 - - 
 

*  при оплаті учнівським електронним квитком встановленого зразка; 

**   з 10:00 до 16:00 години; 

***  з 01.06.2020 року.  


