
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
від «___» __________ 2021 року             № _____ 
 

Про погодження проєкту рішення 
Кропивницької міської ради  
«Про встановлення додаткових 
гарантій соціального захисту  
для пенсіонерів за віком та  
вислугою років» 
 

Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, підпунктом 1 
пункту «а» статті 34, частиною першою статті 52, частиною шостою статті 59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпунктом «ґ» 
пункту 3 частини першої статті 91 Бюджетного кодексу України, Законом 
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності, абзацами першим та третім статті 19 Закону України «Про державні 
соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», враховуючи відсутність 
субвенції з державного бюджету на покриття витрат за перевезення пенсіонерів 
за віком та за вислугою років в міському пасажирському транспорті загального 
користування, Виконавчий комітет Кропивницької міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Погодити проєкт рішення Кропивницької міської ради «Про 
встановлення додаткових гарантій соціального захисту для пенсіонерів за віком 
та вислугою років», що додається. 

 
2. Управлінню транспорту та зв’язку Кропивницької міської ради 

забезпечити внесення даного проєкту рішення на розгляд міської ради. 
 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Вергуна.  
 
 
 

Міський голова                Андрій РАЙКОВИЧ 
 
 
 
 
 
 
Віктор Житник 35 83 13 



ПОГОДЖЕНО 
 

Рішення Виконавчого комітету 
Кропивницької міської ради  
«___» _________ 2021 року № ___ 

 

Проєкт 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «___» __________ 20___ року                    № ______ 
 

Про встановлення додаткових 
гарантій соціального захисту  
для пенсіонерів за віком та  
вислугою років 
 

Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, статтею 25, 
підпунктом 1 пункту «а» статті 34, статтею 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», підпунктом «ґ» пункту 3 частини першої статті 91 
Бюджетного кодексу України, Законом України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності, абзацами першим та 
третім статті 19 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні 
соціальні гарантії», враховуючи відсутність субвенції з державного бюджету на 
покриття витрат за перевезення пенсіонерів за віком та за вислугою років в 
міському пасажирському транспорті загального користування, Кропивницька 
міська рада  

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Пільгові перевезення пенсіонерів за віком та за вислугою років в 
міському пасажирському транспорті загального користування здійснювати з 
10:00 до 15:00 у робочі дні тижня.  

 

2. Відділу по роботі із засобами масової інформації та управлінню 
інформаційних технологій Кропивницької міської ради інформувати 
територіальну громаду про організацію пільгового перевезення пасажирів 
міським авто- та електричним транспортом згідно з пунктом 1 цього рішення. 

 

3. Встановити, що дане рішення набуває чинності на наступний день з 
моменту його опублікування у віснику Кропивницької міської територіальної 
громади «Вечірня газета». 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Вергуна. 
 
Міський голова                       Андрій РАЙКОВИЧ 
 
Віктор Житник 35 83 13 


