YKPAIHA

PIIIIEHIJfl
BrdKoHABrroro KoMITETy KrpoBorp,tAcbKoi Mrcbxoi paAn
B1A

(

2017 poKy

))

J\b

llpo roroAxreHHrr naprocri
pa3oBoro upoisAy oAHoro rracax{r{pa
sa naicrKux anro6ycHr,rx Mapupyrax
Ann OOII llTanoearroB A.O.

Kepyroqprcb cr. 140-146 KoHcruryqii' Yrpaiun, cr. 1 1, 18, ni4uyuKroM 2
(a)
n.
cr. 28, ni4uynKroM 12 r. (a>) cr. 30 3arony Yrpaiura <llpo uicqene
caMoBpqAyBaHHfl B Yrpainb, cr. 6, 7, 31 3arouy Yrpaiun <IIpo aBroMo6i^l:n;trufr
rpaHcnopr), HaKa3oM MinicrepcrBa rpaHcropry VxpaiHra
17 Jrr4crorrapla
2009 poKy J\b 1175 dlpo 3arBepAx{eHH,n MeroAvrKr4 po3paxyHKy rapraQiB Ha rrocnyfn
racaxupcbKoro aBToMo6inrnoro rpaHcrropry> (si g\diHaN,rrE), npaxoByrorrr4 AofoBopl4
Ha perynxpni repeBe3eHurr uacaxupin Ha anro6ycHr4x Mapmpyrax 3arcurbHoro

s|{

Kopr,rcryBaHHr B rvr. KporrprBur{rlbKoMy, Jrucr $isu.ruoi oco6u ui4uprEeMu,rr
lllanos€uloBa A.O., niAsraqeHHn coqianrHr{x HopMarunis y c$epi ouraru rrpaui i uiu
Ha pnHr<y naSrorrpoAyr<rin, BnKoHar.r-.uir, roruirer KiponorpaAcrroi uicrroi pa4u

BIIPIruI4B:
1. lloroAuru napricm pa3oBofo upoisgy o,.{Horo naca}Kvrpa Ha uicsrux
anro6ycHux Mapupyrax 3ararrbHoro KoprrcryBaHHr M. Kpour,rBHr{ubKoro Enfl
OO|I l[anoearroBa A.O. (vraprupyr J\b 126-a) y po3Mipi 4,50 rpH.
2. Aopyrr4Tr4 yrrpaBniHuro po3Br4rKy rpaHcrropry ra 3B',fl3Ky Kipoeorpa4cu<oi

uicrroi pagu BHecrlr

sNaiHH

Ao Aoronopin Ha perynxpHi rrepeBe3eHHrr ilacalnupin ua

anro6ycHr,rx Mapmpyrax 3afturbHofo KopncryBaHH,fl B rr,r. Kporrr4BHt4ubKoMy,
yKnaAeH?rx 3 OO|I [[auoeaJroBraM A.O., B rracrr4Hi srasHar{eHH.s rapnSy Ha
rrepeBe3eHH,fl.

3. BusHarn raKr,rM, rrlo BTparr{B uuuuicru, nyHKT 3 piruenHx Br4KoHaBrroro
ronnirery Kiponorpa4crr<oi uicrxoi pagu sit 07 rsirnq 2015 poKy i\b 2I9 <IIpo
piueHHr BprKoHaBqoro rouirery KipoBofpa4crxoi ruicrxoi pagu
J\b II2 dlpo rofoA)KeHH,n naprocri pa3oBoro npois4y oAHoro
uicrrux anro6ycHr4x Mapupyrax 3ar€rrrbHoro Kopr,rcryBaHH.rl

BHeceHHs srvriH 4o
sia 05.03 .2015 p.

racaxr4pa
na.

Ha

KipoBolpaAD).

3o6os'sgarvr uepenisHprKa, 3a3HarreHoro y rr. 1 Aanoro piureuu.r,
sa6esueltwrvr iuSopnnyBaHH,f, Teplrropianruoi rpoMaAr{ uicra ra 6egnocepeAHbo
nacaxrrpin npo nofoA)K euuir. rapnS.

4.

2

5. Biaainy

inSopnaaqifiHo - KoMr'rorepHoro sa6esueqeHH.s iusopuyBarr
repl4ropiurny rpoMaAy uicra rpo roroA)KeHHs Baprocri pasoBoro upois4y oAHoro
rraca)Knpa sri4Ho 3 ryHKTou 1 Aanoro pineHH.fl.
6. Kourpolr 3a BIdKoHaHH,flM AaHoro piurenur rroKJracru Ha 3acryrrnnKa
uicrxoro roJIoBI{ 3 rI{TaHb 4ixmHocri BraKoHaBrrr4x opranin patrr4MociHa O.B.

Micmnfi rorosa

Bepryu 24 48 00

A.PafircoBr{rr

УКРАЇНА

зі змінами

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
від «___» ____________ 2017 року

№ ______

Про погодження вартості
разового проїзду одного пасажира
на міських автобусних маршрутах
для ФОП Шаповалов А.О.
Керуючись ст. 140-146 Конституції України, ст. 11, 18, підпунктом 2
п. «а» ст. 28, підпунктом 12 п. «а» ст. 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. 6, 7, 31 Закону України «Про автомобільний
транспорт», наказом Міністерства транспорту України від 17 листопада
2009 року № 1175 «Про затвердження методики розрахунку тарифів на послуги
пасажирського автомобільного транспорту» (зі змінами), враховуючи договори
на регулярні перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального
користування в м. Кропивницькому, лист фізичної особи – підприємця
Шаповалова А.О., підвищення соціальних нормативів у сфері оплати праці і цін
на ринку нафтопродуктів, виконавчий комітет Кіровоградської міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Погодити вартість разового проїзду одного пасажира на міських
автобусних маршрутах загального користування м. Кропивницького для
ФОП Шаповалова А.О. (маршрут № 126-а) у розмірі 4,50 грн.
2. Доручити управлінню розвитку транспорту та зв'язку Кіровоградської
міської ради внести зміни до договорів на регулярні перевезення пасажирів на
автобусних маршрутах загального користування в м. Кропивницькому,
укладених з ФОП Шаповаловим А.О., в частині визначення тарифу на
перевезення.
3. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 3 рішення виконавчого
комітету Кіровоградської міської ради від 07 квітня 2015 року № 219 «Про
внесення змін до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради
від 05.03.2015 р. № 112 «Про погодження вартості разового проїзду одного
пасажира на міських автобусних маршрутах загального користування
м. Кіровограда».
4. Зобов’язати перевізника, зазначеного у п. 1 даного рішення,
забезпечити інформування територіальної громади міста та безпосередньо
пасажирів про погоджений тариф.
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5. Відділу по роботі із засобами масової інформації та відділу
інформаційно – комп’ютерного забезпечення інформувати територіальну
громаду міста про погодження вартості разового проїзду одного пасажира
згідно з пунктом 1 даного рішення.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В.

Міський голова

Вергун 24 48 00

А.Райкович

