YKPAiHA

PIruEHIJfl
BlrKoHABqoro KoMrrBTy KlpoBorpaAcbxoi Mrcbmoi pann
BIA(

)

2017 poKy

J\b

llpo

rroroAxreHH.f, napro cri
put3oBoro upoi:Ay oAHoro rrac a>r.vrpa

ua uicrKHX anro6ycHr4x Maprpyrax
Ann lIil <<flapurer Cepnic>>

Kepyroqucb cr. 140-146 Koucrnryrlii Vxpaiuu, er. 1 1, 18, ni4nyHKroM 2
(a))
r.
cr. 28, ui4nyHKroM 12 rr. (a) cr. 30 3ar<oHy Yxpaiura <I-Ipo vricqene
caMoBpnAyBaHH.x B Yxpaiui>, cr. 6, 7, 31 3arouy Vrpaiuu <llpo aBroMo6imnvit
TpaHcrlopr>, HaKa3oM MiuicrepcrBa rpaHcropry Yxpaiura sia 17 Jrlrcrorraila
2009 poKy i\b 1 175 <IIpo 3arBeppKeHHrr MeroAr{KH po3paxyHKy rapaQiB Ha rocnyfr4
nacaltprpcbKofo aBToMo6inrHoro rpaHcrroprp (si sN,riHaNau), npaxoByroqr4 .{oroBopr4
Ha perympui repeBe3eHHfl uacaxHpin Ha anro6ycunx Mapupyrax 3araJrbHoro
KoprrcryBaHHt B rra. Kponr,rBHHrIbKoMy, Jrr{cr Ar{peKTopa ui4npraeMcrBa
nepenisHlrKa |I|I <dlapurer Cepeic)) Fino6opoAoBoi P.B., ui4nurqeHHr coqianrHzx
HopMarlanin y cQepi otlJlarpr upaqi i qiu Ha puHxy Ha$rorpoAyrrin, Br{KoHasqufr,

rouirer KiponorpaAcbroi naicrroi pa;;u

BI4PIIIII4B:
1. lloro4Iaru napricrr pa3oBofo npois4y oAHoro nacunvrpa Ha uicrrzx
anro6ycHnx Maprupyrax 3ararrbHoro KopprcryBaHHfl M. KponHBHHrIbKoro 1.nfl
|In <<|lapurer Cepnic> (nnapnrpyrr4 J\b 14, 77, I04, II2, 1 13), rqo rpaqrcrorb
y pexurvli uapupyrHoro raxci, y po3Mipi 5,00 rpn.
2. ilop\ rplrn yrlpaBJlissto po3Br4rKy rpaHcrropry ra 3B'^fl3Ky Kiponorpa4crxoi
vricsxoi pagw BHecrpI si\aiHI,I Ao Aoronopin Ha peryJrxpHi repeBe3eHHrr rracalnvrpin Ha
anro6ycHrlx Mapupyrax 3ar€urbHoro Kopr,rcryBaHHrr B nr. Kpo[r{BHr{rIbKoMy,
yKnaAeHHX s nll <<llapnrer Cepnic>>, B rracrzHi srgHar{eHHr rapuSy Ha rrepeBe3eHHfl.
3. BusHaru raKI{M, IrIo BTparr4B uHHuicm, IyHKT 2 pirueHux Br{KoHaBrrofo
roirairery KiponolpaAcbroi naicrroi pa1u nil 07 reirH.n 2015 poKy ],lb 219 dlpo
BHeceHrLs sNditr 4o piureHHrr Br4KoHaBqoro ronairery KipoBorpaAcrroi uicrrol pagu
eia 05.03 .2015 p. J\b ll2 dlpo rroroAlreHHs naprocri pa3oBoro upois4y o.{Horo
nacaltupa Ha uicrxzx anro6ycHr4x Mapupyrax 3araJrbHoro Kopr4cryBaHHs
nr. KipoBofpaAa>.
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3o6oe's3arvr nepenisHlrKa, 3a3HaqeHoro y rr. 1 Aanoro pirueHur,
sa6egnelrvrrkr iuSopnnyBaHH.fl TepuropiamHoi rpoMaAH rr,ricra ra 6esuocepeAHbo
nacalKnpin npo roroA)Keuprfi rapu$.
5. Biaainy iuSopvraqifino KoMr'rorepHoro sa6esuerreHHq iH$opuyButkr
repr{ropianruy lpoMaAy uicra rpo rofoAxreHHfl Baprocri pasoBoro npois4y oAHoro
nacaxrapa ari4uo 3 rryHKToM 1 4aHoro piueuux.
6. KoHrpom 3a BHKoHaHH.flM AaHoro piruennx noKJracrr4 Ha 3acrynHkrKa
uicrxoro roJroBr4 3 nr4TaHb 4ixnruocri Br{KoHaBrrHX opraHin pa4u Mocina O.B.

4.

Micsrufi rorosa

BepryH 24 48 00

A.PafiroBHr{

УКРАЇНА

зі змінами

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

№ ______

Про погодження вартості
разового проїзду одного пасажира
на міських автобусних маршрутах
для ПП «Паритет Сервіс»
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 директора підприємства –
перевізника ПП «Паритет Сервіс» Білобородової Р.В., 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
ПП «Паритет Сервіс» (маршрути № 14, 77, 104, 112, 113), що працюють
у режимі маршрутного таксі, у розмірі 5,00 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 ПП «Паритет Сервіс», в частині визначення тарифу на перевезення.
3. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 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».
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4. Зобов’язати перевізника, зазначеного у п. 1 даного рішення,
забезпечити інформування територіальної громади міста та безпосередньо
пасажирів про погоджений тариф.
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

