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ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
від 03 жовтня 2014 року                             № 474 
 
 
 
 
 
Про роботу міського 
пасажирського транспорту 
 

Керуючись ст. 140-146 Конституції України, ст. 4 Європейської Хартії 
місцевого самоврядування, підпунктом 10 п. «а» ст. 30 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ст. 6, 7 Закону України «Про 
автомобільний транспорт», п. 14 Правил надання послуг пасажирського 
автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 18.02.1997 р. № 176 (зі змінами та доповненнями), підпунктом 3        
п. 55 постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 р. № 1081               
«Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 
автобусному маршруті загального користування» (зі змінами), з метою 
недопущення можливого виникнення соціальної напруги, задоволення потреб 
мешканців міста в обслуговуванні громадським транспортом, враховуючи 
листи ПАТ «Автобусний парк» 13527 від 29.09.2014 р. № 289 і повідомлення 
страйкому даного підприємства від 24.09.2014 р. та акти перевірок дотримання 
умов договорів та відповідності паспортів маршрутів від 01.10.2014 р. № 1-14, 
№ 15-28, від 02.10.2014 р. № 29-42, № 43-56, виконавчий комітет 
Кіровоградської міської ради 

 
В И Р І Ш И В: 

 
1. Управлінню розвитку транспорту та зв’язку Кіровоградської міської 

ради у зв’язку з систематичними порушеннями підприємством-перевізником 
ПАТ «Автобусний парк» 13527 умов договорів на регулярні перевезення 
пасажирів: 

1) розірвати з підприємством-перевізником ПАТ «Автобусний                
парк» 13527 договори на регулярні перевезення пасажирів на міських 
автобусних маршрутах загального користування м. Кіровограда № 46, 100, 101, 
102, 103, 104-а, 111-а, 111-б, 116, 118, 126-а, 130, 150, 274 на підставі                     
п. 4.3.1 даних договорів; 

2) з метою недопущення можливого виникнення соціальної напруги, 
пов’язаної з роботою громадського транспорту на центральних маршрутах 
міста, терміново укласти до проведення відповідного конкурсу договір на 
перевезення пасажирів за міським автобусним маршрутом № 274                                 



 2 
у звичайному та експресному режимах руху, забезпечивши функціонування за 
ними по 11 автобусів класу А (не більше 22 місць) для кожного режиму руху. 
Погодити вартість разового проїзду одного пасажира на міському автобусному 
маршруті загального користування м. Кіровограда № 274 «площа Богдана 
Хмельницького – сел. Нове» у розмірі 3,00 грн. 

2. Доручити виконавчим органам Кіровоградської міської ради 
розглянути питання щодо кількості пільгових місць у салонах автобусів, що 
обслуговують міські автобусні маршрути та провести до 15 листопада              
2014 року громадські слухання з даного питання. 

3. Відділу по роботі із засобами масової інформації (Якунін С.В.) 
інформувати населення міста згідно з пунктом 2 даного рішення. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Васильченка С.С. 
 
 
 
Секретар міської ради        І.Марковський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Анкудінов 24 48 00 


