
YKPAIHA

PIruEHIJfl
BPIKOHABTIOTO KOMITETY KIP OB OTPMCbKOI MICbKOI PAAII

siA ( 2017 poKy

llpo rofoAxceHH.f, eaprocri
pasoBoro upois,Iy o.qnofo rrac alnkrpa

sa naicrKux anro6ycHr4x Mapmpyrax

Ann lIil (CEPBICKOM)

Kepyroqplcb cr. 140-146 KoHcruryuii Vrpaiuz, cr. 1 1, 18, uignyHKroM 2
r. (a>) cr. 28, ni4nynKroM 12 r. (a) cr. 30 3axouy VrpaiHra <llpo uicqene
caMoBpffAyBaHHfl B Yrpainb, cr. 6, 7, 31 3anoHy Yrpaiun dlpo aBroMo6iwwuia
TpaHcropr>, HaKa3oM MinicrepcrBa rpaHcnopry Vnpainu eia 1,7 Jrr4crorraqa

2009 poKy J\b 1 175 dlpo 3arBepAXeHHrr MeroArlKr{ po3paxyHKy rapu$iB Ha rrocnyrr4

racaxl4pcbKoro aBToMo6inrHoro rpaHcnopry)) (si :rvrinavrH), BpaxoByrorru AoroBopr.r

Ha perympni ilepeBe3eHH.f, uacaxupin Ha anro6ycHr,rx Maprupyrax 3araJrbHoro

KopI{cryBaHH,s B l,l. KporII4BHrrqbKoMy, Jlr4cr AHpeKTopa nignpr,reMcTBa

uepenisHl4Ka nil (CEPBICKOMD Eon4apr O.8., niAsnIqeHH.s coqialrHkrx
HopMarllnin y cQepi orrJrarlr npaqi i qiH Ha pr.rHKy HaSronpo4yrrin, Br4KoHas'rwfi,

nouirer KiponorpaAcbr<oi uicrroi pap,u

BI4PIIIII4B:

1. lloro4uua napricu pa3oBoro npois4y o'qHoro racaKlrpa Ha iuicrrnx
anro6ycHl4x Maprupyrax 3araJrbHoro Kopr.rcryBaHHfl M. KponuBHrarlbKoro rnfl
|I[I (CEPBICKOM> (vraprupyr Nl 27 4), rqo npaqrce y 3Br4rrafinovry pe)KkrMi py*y,
y po3Mipi 4,00 rpH.

2. [opyrrvrru yrlpaBJriuHro po3BrrrKy rpaHcrropry ra 3s'{3Ky Kiponorpa4crroi
uicrroi pagu BHecrH sNaiHH Ao Aoronopin Ha perynxpui repeBe3eHH{ raca>Kkrpie na

anro6ycHldx Maprupyrax 3ararrbHoro KoprzcryBaHHtr B nr. Kporrr4BHHrIbKoMy,

yKnaAeHHX s |IlI (CEPBICKOM>, B r{acrr.rHi sragHaqeHH.f, rapu$y Ha rrepeBe3eHHfl.

3. BusHarI,I TaKHM, IrIo BTparrzB vzHnicrr, rryHKT 1 pirueHHrr BraKoHaBrrofo

rouimy Kipouorpa4crr<oi uicrroT payu sia 12 rnirrrs 2016 poKy l\b 199 dlpo
noroAx{eHHrl naprocri pa3oBoro upois4y oAHoro rraca>Kupa Ha uicmouy
anro6ycHoMy Maprupyri sararrbHoro KopzcryBaHufl M. KiponorpaAu.

4. 3o6os's3arvr uepenisHktrKa, 3a3HarreHoro y rr. 1 4anoro piueHHr,
ga6esueqvrrkr inSopuyBaHH,rr repr.rropialrHoi rpoMaAr4 uicra ra 6eguocepeAHbo

racaxnpin upo roroAlKesufi rapn$.

i\b



5. Biaairy iHQopnraqifiso KoMr'rorepHoro sa6esuerreHHfl inSopuyBarr4

Tepraropianrrry rpoMaAy ruicra npo nofoAxreHH.fl Baprocri pasoBoro upois4y oAHoro

racaxrr{pa sri4Ho 3 rryHKrou 1 Aauoro pirueHHfl.

6. Konrponr 3a BrrKoHaHHflM AaHoro piruennx rroKJracrr.r Ha 3acrynHnKa

uicrxofo roJroBH 3 rrr{TaHb 4ixnsuocri BHKoHaBqHX opraHin pap.v MociHa O.B.

Micrrufi roroea A.PafixoBl4rl

Bepryu 24 48 00



                                                         У К Р А Ї Н А                                    зі змінами 
 

Р І Ш Е Н Н Я        
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 
від «___» ____________ 2017 року             № ______ 
 
 
 
Про погодження вартості 
разового проїзду одного пасажира 
на міських автобусних маршрутах 
для ПП «СЕРВІСКОМ» 
 

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 «СЕРВІСКОМ» Бондаря О.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 «СЕРВІСКОМ» (маршрут № 274), що працює у звичайному режимі руху,    
у розмірі 4,00 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 «СЕРВІСКОМ», в частині визначення тарифу на перевезення. 

3. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 рішення виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради від 12 квітня 2016 року № 199 «Про 
погодження вартості разового проїзду одного пасажира на міському 
автобусному маршруті 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               А.Райкович 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вергун 24 48 00 


