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ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від 19 червня 2014 року                № 303 
 
 
 
 
Про погодження вартості разового проїзду  
одного пасажира на міських  
автобусних маршрутах загального  
користування 
 
 
 Керуючись ст. 3, 7, 8 Конституції України, підпунктом 2 п. «а»                        
ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 7 Закону 
України «Про автомобільний транспорт», враховуючи рішення Кіровоградської 
міської ради від 03 червня 2014 року №3154 «Про розгляд подання прокурора 
м. Кіровограда», яким скасовано рішення виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради від 29 квітня 2014 року №232 «Про погодження вартості разового 
проїзду одного пасажира на міських автобусних маршрутах загального 
користування м. Кіровограда», з метою унеможливлення зриву пасажирських 
перевезень в місті, зменшення соціальної напруги серед мешканців міста, 
враховуючи додаткові угоди від 17 червня 2014 року, укладені управлінням 
розвитку транспорту та зв'язку з КТ «Автолегіон-Варванської Ю.В.», 
ПП «УкрАвтоІнвест», ПП «Автобаз-Кіровоград», ПП «Паритет Сервіс», 
ФОП Кобченко В.В., ПП «ОЛІКС» (з урахуванням листа ПП «ОЛІКС»                  
від 18.06.2014 р. № 107), ПАТ «Автобусний парк» 13527, якими погоджено 
вартість разового проїзду одного пасажира на міських автобусних маршрутах 
загального користування, виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 
 1. Погодити тимчасово до 01 вересня 2014 року вартість разового проїзду 
одного пасажира на міських автобусних маршрутах загального користування 
м. Кіровограда для КТ «Автолегіон-Варванської Ю.В.», ПП «УкрАвтоІнвест», 
ПП «Автобаз-Кіровоград», ПП «Паритет Сервіс», ФОП Кобченко В.В., 
ПП «ОЛІКС», що працюють у режимі маршрутного таксі, в розмірі                        
2 грн. 50 коп. 

2. Погодити тимчасово до 01 вересня 2014 року для ПАТ «Автобусний 
парк» 13527 на міських автобусних маршрутах загального користування 
м. Кіровограда, що працює у звичайному режимі руху, вартість разового проїзду 
одного пасажира у розмірі 2 грн. 50 коп., у режимі експрес у розмірі 3 грн. 
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3. Зобов’язати управління розвитку транспорту та зв’язку Кіровоградської 

міської ради із залученням фахівців управління економіки, юридичного 
управління Кіровоградської міської ради, громадських організацій опрацювати 
розрахунки, за умови їх подання підприємствами-перевізниками, що 
обслуговують міські автобусні маршрути, та підготувати до 01.08.2014 р. 
відповідний проект рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради, 
направити його на погодження до Кіровоградського відділення 
Антимонопольного комітету України, після чого внести на розгляд виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради. 
 4. Відділу по роботі із засобами масової інформації (Якунін С.В.) 
забезпечити інформування територіальної громади міста про погодження 
тимчасової вартості разового проїзду згідно з пунктами 1, 2 даного рішення. 
 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Васильченка С.С. 
 
 
 
Секретар міської ради                  І.Марковський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вергун 24 58 98 


