
У К Р А Ї Н А 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

 

від «___»_____________ 2017 року                                          № ___ 

 

Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради 

«Про внесення змін до рішення  

Кіровоградської міської ради 

від 15 березня 2017 року № 847 

«Про затвердження Програми розвитку  

міського пасажирського транспорту 

та зв'язку у м. Кропивницькому на 2017 рік» 

 

Керуючись ст. 140-146 Конституції України, підпунктом 1 п. «а» ст. 27 та 

підпунктом 1 п. «а» ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 14 Закону України «Про автомобільний транспорт», виконавчий 

комітет Кіровоградської міської ради та враховуючи додаткове опрацювання 

ринку нової пасажирської техніки спільно з офіційними дилерами та заводами – 

виробниками, виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради «Про внесення 

змін до рішення Кіровоградської міської ради від 15 березня 2017 року № 847 

«Про затвердження «Програми розвитку міського пасажирського транспорту та 

зв'язку у м. Кропивницькому на 2017 рік», що додається. 

2. Управлінню розвитку транспорту та зв’язку Кіровоградської міської 

ради забезпечити внесення даного проекту рішення на розгляд міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В. 

 
 

 

Міський голова               А.Райкович 

 
 

 

 

 

Вергун 24 48 00 

 

 

 



ПОГОДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради 

«___» __________ 2017 

№ _____ 

 

Проект 

УКРАЇНА 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «___» __________ 2017 року                    № ______ 

 

Про внесення змін до рішення  

Кіровоградської міської ради 

від 15 березня 2017 року № 847 

«Про затвердження Програми розвитку  

міського пасажирського транспорту 

та зв'язку у м. Кропивницькому на 2017 рік» 
 

Керуючись статтями 140-146 Конституції України, пунктом 22 статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 14 Закону 

України «Про автомобільний транспорт» та враховуючи додаткове 

опрацювання ринку нової пасажирської техніки спільно з офіційними дилерами 

та заводами – виробниками, Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 

15 березня 2017 року № 847 «Про затвердження Програми розвитку міського 

пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2017 рік», а саме:  

в графі 2 рядка «Джерела фінансування міського бюджету» Паспорта 

Програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у 

м. Кропивницькому на 2017 рік (далі – Програма) цифру «82 342,0» замінити на 

цифру «87 342,0»; 

в пункті 6 в графі 6 додатку 3 до Програми цифру «65 000,0» замінити на 

цифру «70 000,0»; 

в графі 6 рядка «Всього» додатку 3 до Програми цифру «82 342,0» 

замінити на цифру «87 342,0». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

Кіровоградської міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування 

та соціально-економічного розвитку, з питань промисловості, транспорту, 

зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів, заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В. 

 

Міський голова               А.Райкович 
 

Вергун 24 48 00 


