
YKPAiHA

PIIIIEHIdfl
BITKOHABTIOrO KOMITETy KIPoBoTPMCbKoi MICbKoi paAn

BlA ( 20t7 poKy

llpo rroroA)KeHH.f, naprocri
pa3oBoro upoisAy oAHoro rrac a>Knpa

ua uicrKprx anro6ycHr4x Mapupyrax

Ann lIil <Asro6€B - KiponolpaA)

Kepyrorrncb cr. 140-146 Koscruryqii Yrpainu, cr. 1 1, 18, ni4nyHKroM 2

rI. ((D) cr. 28, ni4uynKroM 12 rr. (a>) cr. 30 3aroHy Yr<paiHn dlpo uicqene
caMoBp.xAyBaHHt B Yxpainb, cr."6, 7, 31 3arouy Yrpaiun <llpo aBToMo6itsrmir
rpaHcrlopr), HaKa3oM MiuicrepcrBa rpaHcrropry VrpaiHu sil 17 Jrracrorr aaa
2009 poKy }lb 1175 <IIpo 3arBeppreHH,f, Mero4uKkr po3paxyHKy rapuQiB Ha rrocnyfz
racantzpcbKoro aBToMo6inruoro rpaHcrropry, (si glaiHa\,ru), npaxoByroqu .{oroBopr4
Ha perympui repeBe3eHHx nacaxvpin Ha anro6ycHnx Mapupyrax 3araJrbHofo
KopLIcryBaHH{ B u. KporuBHHrIbKoMy, Jrrrcr AHpeKTopa ui4npraeMcrBa

nepenisHl4Ka nn <<Asro6a3 - KiponorpaA) Mauynu C.II., uiAeratqeHHfl coqialrHlrx
HopMarnnin y cSepi orrJlarl{ npaqi i qiu Ha pHHKy na$roupogyxrin, Br{KoHas\uir
rouirer KiponorpaAcbxoi uicrroi panu

BI,IPItUI4B:

1. lloro4zrn eapricm pa3oBoro npois4y oAHoro nacalnnpa Ha rraicrrux
anro6ycHl{x Mapmpyrax 3araJlbrroro Kopr4cryBaHHr M. KponzBHkrrlbKoro 1rrfl
nil <<Aero6a3 KiponolpaA> (uaprupyrr4 J\b 18, 103, 115, II7, 118) y posuipi
5,00 rpH.

2. iloppkrrkr ynpaBniuEro po3BHrKy rpaHcrropry ra 3B'r3Ky Kiponorpagcrxoi
uicrxoi pagu BHecrI{ sNdiuI,I .{o Aoronopin Ha perynxpni nepeBe3eHH.s racaxprpin Ha

anro6ycHnx Mapupyrax 3araJrbHoro Kopr{cryBaHH-fl B u. Kporrr{BHrrUbKoMy,

yKJIaAeHI{x 3 nn <<Asro6a3 KiponolpaA>, B rracruHi skrsHaqeHHfl rapnsy Ha

rrepeBe3eHH{.

3. BusHaru raKrIM, IrIo BTparI,IB .rraHHicrb, rryHKT 2 pirueHnx BHKoHaBrroro

rouirery Kiponorpa4crroi vricsroT pagu eig 07 xeirHs 2015 poKy J\b 2I9 dlpo
BHeceHHs gldin 4o pirueHHrr BHKoHaBrroro xouirery KipoBorpa.{crroi uicrroi pagu
eil 05.03 .2015 p. i\b I12 dlpo rofoAxeHH.f, naprocri pa3oBofo npois4y oAHoro

nacalKupa Ha rraicrrnx anro6ycHr{x Mapmpyrax 3araJrbHofo KoprlcTyBaHH,rr

u. KipoBolpaAo).
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4. 3o6oe's3arr4 uepenisHplKa, 3a3Har{eHoro y rr. 1 Aauoro pimeuHx,
ga6esneql4rld iH$opnayBaHHr repnropianruoi rpoMaApr uicra ra 6egnocepeAHbo
nacalKprpin npo roroAx{ elrrwfr. rapu$.

5. Bigairy iuSopvraqifino - Kovrr'rorepHoro sa6egner{eHHs iH$opnryBurvr
repnropianrny rpoMaAy uicra rpo roroA)KeHH.s Baprocri pa^:oBoro upois4y oAHoro
ilacaxrrpa sri4uo 3 nyHKToM 1 4anoro pirueunx.

6. Konrpolr 3a BI4KoHaHH.flM AaHoro piureuHx [oKJracrrr Ha 3acryrrHr,rKa

uicrroro ronoBvI3 rrvrraHb 4ixmuocri BraKoHaBrrr,rx opraHin pailu Mocina O.B.

Micrxufi ronoea A.PafiroBHrr

Bepryn 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 «Автобаз – Кіровоград» 
 

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 «Автобаз – Кіровоград» Мачули С.Л., 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 «Автобаз – Кіровоград» (маршрути № 18, 103, 115, 117, 118) у розмірі 
5,00 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 «Автобаз – Кіровоград», 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». 
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4. Зобов’язати перевізника, зазначеного у п. 1 даного рішення, 
забезпечити інформування територіальної громади міста та безпосередньо 
пасажирів про погоджений тариф. 

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 


