YKPAiHA

PIruEHItfl
BrrKoHABrroro KoMrrETy KrpoBorp.q.AcbKoi MrcbKoi pAAu
BlA(

D

2017 poKy

Ng

llpo roroA)KeHH,f, naprocri
pa3oBoro npoisAy o.{Horo rac a>Kupa
na naicrKnx anro6ycHrrx Mapnpyrax

[nn OOn Eaprap C.M.
Kepyorrncb cr. 140-146 Koscruryqii YxpaiHu, cr. 1 1, 18, ni4nyHKroM 2
rI. (a>) cr. 28, ui4nyuKroM 12 r. ((a> cr. 30 3arouy Vr<painu dlpo vricqene
caMoBpflAyBaHHfl B VItpainb, cr. 6, 7, 31 3arouy Vxpainu <IIpo aBroMo6imsufi
rpaHcropr), HaKa3oM MinicrepcrBa rpaHcrropry Yrpaiuu sia 17 Jrucrorra[a
2009 poKy J\b 1175 <llpo 3arBeppreHH{ MeroAr{Kr.r po3paxyHKy rapuQiB Ha rocnyrr{
nacaxklpcbKoro aBToMo6inrnoro rpaHcrropry> (si gldiHaNdra), npaxoByrorrz AoroBoppr
Ha perylxpni repeBe3eHHfl uacaxHpin Ha anro6ycHt4x Mapupyrax 3ararrbHoro
KopI,IcryBaHH{ B u. Kporr.rBHr{rlbKoMy, Jrr4cr $isrEuuoi oco6u ui4npraeMrl.rr
Eapxapx C.M., ui4nnqeHHrr coqianrHux HopMarueis y c$epi onraru rparli i qiH ua
pI{HKy na$roupoAyKrin, nraroHaBrrr4fi rorvrirer KipoBorpaAcrroi uicsroi pagu

BI,IPIruI4B:
1. floro4Iaru napricm pa3oBoro npois4y oAHoro r:re;ca>Ktrpa Ha uicrrux

anro6ycHux Maplxpyrax 3afarrbuofo Kopr.rcryBaHu.fl M. KpoullBHlrrlbKoro AIrfl
OO|I Eaprap C.M. (nnaprupyr ]lb 27 4), Il1o nparlrce B pe)Kr4vri vrapmpyrHoro rarci, y
posuipi 6,00 rpH.
2. ilopy'rr4ru ynpaBninsro po3BHrKy rpaHcrropry ra 3B's3Ky Kiponorpa4crxoi
uicrroT pagu BHecrI,I sN,IiHH Ae Aoronopin Ha peryJrxpHi rrepeBe3enH.fl rracalnkrpin na
anro6ycHllx Maprupyrax 3ararrbHoro Kopr,rcryBaHHrr B nr. Kpo[r4BH4rIbKoMy,
yKnaAeHI4x s OOn Baprap C.M., B r{acrr.rni srasndqenus rapu$y Ha repeBe3eHHfl.
3. BzsHau,I TaKrrM, IIIo BTparr{B urauuicm, rryHKT 2 piuennx Br4KonaBrroro
xouirery Kiponorpa4crrcoi uicrnoT pagu eia 07 rsirHs 2015 poKy J\b 2I9 dlpo
BHeceHHs glaiH 4o piueHHrr Br.rKoHaBrrofo rouirery KipoBolpaAcmoi uicrxoi pagu
eil 05.03 .2015 p. J\b II2 dlpo roroA)KeHH,f, naprocri pa3oBoro upois4y oAHoro
nacaxl4pa Ha uicrrrax anro6ycHr.rx Maprupyrax 3ararrbHofo Kopr,rcryBaHHfl
nr. KipoBorpaAa).

4.

3o6oe's3arl,I nepenisnr4Ka, 3a3HarreHofo y r. 1 Aanoro piueHux,
ea6egueLrkrrkr iHSopnryBaHHf, Tepr{ropiamnoi lpoMaAa naicra ra 6egnocepeAubo
racaxr4pin npo rroroAx{enufi rapuS.
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5. Biaainy iuSopvraqifino KoMr'rorepuoro

sa6eguerreHH.f, iH$opvryBaru
repllTopianrny lpoMaAy nnicra rpo rroroAxreHHr Baprocri pasoBoro npois4y oAHoro
racaxr{pa sri4uo 3 ryHKToM 1 4aHoro piruennx.
6. Konrpolr 3a BuKoHaHH.sM AaHoro piurennx rroKJracrlr Ha 3acTyrrHr,rKa
uicmoro roJroBu 3 rI4TaHb 4ixmHocri BLrKoHaBqr4x opraHin paluMocisa O.B.

Micrrufi rorosa

Bepryu 24 48 00

A.PafiroBr,IrI

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 Баркар С.М.
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
Баркаря С.М., 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 Баркар С.М. (маршрут № 274), що працює в режимі маршрутного таксі,
у розмірі 6,00 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 ФОП Баркар С.М., 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».
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

