
У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
  

від 06 червня 2016 року          № 307 
 

 
Про затвердження коефіцієнту 
співвідношення безплатно перевезених 
пасажирів до платних у міському 
електричному транспорті загального 
користування в м. Кіровограді на 2016 рік 
 

Керуючись ст. 140 - 146 Конституції України, підпункт 1 п. а ст. 34 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 2 ст. 4 
Європейської Хартії місцевого самоврядування, відповідно до Порядку 
розрахунку компенсаційних виплат за рахунок коштів державного або міського 
бюджетів підприємствам електро- та автомобільного транспорту м. Кіровограда 
за перевезення пільгових категорій громадян, які мають право на безкоштовний 
проїзд, затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 23 лютого 
2016 року № 83, виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 

 
В И Р І Ш И В: 

 
1. Затвердити коефіцієнт співвідношення безплатно перевезених 

пасажирів до платних у міському електричному транспорті загального 
користування в м. Кіровограді на 2016 рік, що додається.   

2. Головному розпоряднику коштів – управлінню розвитку транспорту та 
зв’язку при розрахунках компенсаційних виплат електротранспортному 
підприємству міста за перевезення окремих категорій громадян, які мають 
право на пільги за рахунок субвенції з державного бюджету або компенсаційні 
кошти з міського бюджету, застосовувати коефіцієнт співвідношення безплатно 
перевезених пасажирів до платних, затверджений пунктом 1 даного рішення,                
з 26 квітня 2016 року. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В. 

 
 

 
Міський голова                    А. Райкович 
 
 
 
 
Цирфа  24 58 98 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 
06 червня 2016 
№ 307 

 
 
 
 

Коефіцієнт 
 співвідношення безплатно перевезених пасажирів до платних у міському 

електричному транспорті загального користування   
 в м. Кіровограді на 2016 рік  

 

 
 

 
 
 

Вид транспорту 
Безплатно 
перевезені 
пасажири 

Платні 
пасажири 

Коефіцієнт 
співвідношення 
безплатно 
перевезених 
пасажирів до 
платних  

(гр. 2 / гр.3) 
1 2 3 4 

електротранспорт 20268 4215 4,81 
 
 
 
Начальник управління розвитку  
транспорту та зв’язку  
Кіровоградської міської ради                           О. Вергун 


