
  

 
  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

  
 

від   28  вересня  2021 року                           №  631 

 

Про внесення змін до рішення  

Виконавчого        комітету  

Кропивницької міської ради  

від 15 грудня 2020 року № 632 

"Про затвердження   плану  

діяльності Виконавчого комітету  

Кропивницької міської ради  

з підготовки проєктів регуляторних  

актів на 2021 рік" 

 
Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 1                        

пункту "б" статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та 

статтею 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності", Виконавчий комітет Кропивницької міської ради  
 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Внести зміни до рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської 

ради від 15 грудня 2020 року № 632 "Про затвердження плану діяльності 

Виконавчого комітету Кропивницької міської ради з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2021 рік", доповнивши план діяльності Виконавчого 

комітету Кропивницької міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів 

на 2021 рік пунктами 7 - 13 (додаються). 

 

 2. Відділу по роботі із засобами масової інформації та управлінню 

інформаційних технологій оприлюднити дане рішення у газеті територіальної 

громади міста Кропивницького "Вечірня газета" та на офіційному сайті міської 

ради в мережі Інтернет у десятиденний термін після його прийняття. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                             Олег КОЛЮКА 
 
 

 

Наталія Селіванова 35 61 53 



                                                                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 

 
Рішення    Виконавчого   комітету 

Кропивницької   міської     ради  

28 вересня    2021 року № 631 

 

Доповнення до плану діяльності Виконавчого комітету Кропивницької  

міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік 

 

№

з/п 

 

Вид проєкту 

 

Назва проєкту 

 

Цілі прийняття проєкту 

Строки 

підготовк

и проєкту 

Найменування 

виконавчого органу 

Кропивницької 

міської ради, 

відповідального за 

розробку 

регуляторного акта 

1 2 3 4 5 6 

7. Рішення 

Виконавчого 

комітету 

Кропивницької 

міської ради  

Про встановлення граничної вартості 

разового проїзду одного пасажира на 

міських автобусних маршрутах для 

ПП "ОЛІКС" 

Приведення тарифів на послуги 

пасажирського автомобільного 

транспорту на міських автобусних 

маршрутах м. Кропивницького до 

економічно обґрунтованого рівня 

Вересень - 

грудень 

 2021 року 

Управління транспорту 

та зв'язку 

Кропивницької міської 

ради  

8. Рішення 

Виконавчого 

комітету 

Кропивницької 

міської ради  

Про встановлення граничної вартості 

разового проїзду одного пасажира на 

міських автобусних маршрутах для 

ПП "Паритет Сервіс" 

Приведення тарифів на послуги 

пасажирського автомобільного 

транспорту на міських автобусних 

маршрутах м. Кропивницького до 

економічно обґрунтованого рівня 

Вересень - 

грудень 

 2021 року 

Управління транспорту 

та зв'язку 

Кропивницької міської 

ради  

9. Рішення 

Виконавчого 

комітету 

Кропивницької 

міської ради  

Про встановлення граничної вартості 

разового проїзду одного пасажира на 

міських автобусних маршрутах для 

КТ "Автолегіон – Варванської Ю.В." 

Приведення тарифів на послуги 

пасажирського автомобільного 

транспорту на міських автобусних 

маршрутах м. Кропивницького до 

економічно обґрунтованого рівня 

Вересень - 

грудень 

 2021 року 

Управління транспорту 

та зв'язку 

Кропивницької міської 

ради  

 



2 

 

1 2 3 4 5 6 

10. Рішення 

Виконавчого 

комітету 

Кропивницької 

міської ради  

Про встановлення граничної вартості 

разового проїзду одного пасажира на 

міських автобусних маршрутах для 

ПП "УкрАвтоІнвест" 

Приведення тарифів на послуги 

пасажирського автомобільного 

транспорту на міських автобусних 

маршрутах м. Кропивницького до 

економічно обґрунтованого рівня 

Вересень - 

грудень 

 2021 року 

Управління транспорту 

та зв'язку 

Кропивницької міської 

ради  

11. Рішення 

Виконавчого 

комітету 

Кропивницької 

міської ради  

Про встановлення граничної вартості 

разового проїзду одного пасажира на 

міських автобусних маршрутах для 

ПП "Автобаз Кіровоград" 

Приведення тарифів на послуги 

пасажирського автомобільного 

транспорту на міських автобусних 

маршрутах м. Кропивницького до 

економічно обґрунтованого рівня 

Вересень - 

грудень 

 2021 року 

Управління транспорту 

та зв'язку 

Кропивницької міської 

ради  

12. Рішення 

Виконавчого 

комітету 

Кропивницької 

міської ради  

Про встановлення граничної вартості 

разового проїзду одного пасажира на 

міських автобусних маршрутах для 

ФОП Кобченко В.В. 

Приведення тарифів на послуги 

пасажирського автомобільного 

транспорту на міських автобусних 

маршрутах м. Кропивницького до 

економічно обґрунтованого рівня 

Вересень - 

грудень 

 2021 року 

Управління транспорту 

та зв'язку 

Кропивницької міської 

ради  

13. Рішення 

Виконавчого 

комітету 

Кропивницької 

міської ради  

Про встановлення граничної вартості 

разового проїзду одного пасажира на 

міських автобусних маршрутах для 

ТОВ "Кіровоград Євро Транс" 

Приведення тарифів на послуги 

пасажирського автомобільного 

транспорту на міських автобусних 

маршрутах м. Кропивницького до 

економічно обґрунтованого рівня 

Вересень - 

грудень 

 2021 року 

Управління транспорту 

та зв'язку 

Кропивницької міської 

ради  

 

 

 

Директор  департаменту  

з питань економічного розвитку                                                                                                               Ніна РАХУБА 


	Секретар міської ради                                                             Олег КОЛЮКА

