
У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 
 
 
від 20 жовтня 2015 року                                № 564 
 
Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради від 08 листопада 2012 року 
№ 942 «Про затвердження мережі 
автобусних маршрутів загального 
користування м. Кіровограда» 
 

Керуючись ст. 140-146 Конституції України, підпунктом 10 пункту «а»                   
ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 6, 7 Закону 
України «Про автомобільний транспорт», пунктами 14, 20 Правил надання 
послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 р. № 176 (зі змінами), враховуючи 
звернення, що надійшли до виконавчих органів міської ради, пояснювальну 
записку управління розвитку транспорту та зв’язку Кіровоградської міської 
ради від 12.10.2015 р. № 515/07, та з метою задоволення потреб мешканців 
міста в обслуговуванні громадським транспортом виконавчий комітет 
Кіровоградської міської ради 

 
В И Р І Ш И В: 

 
1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської 

ради від 08 листопада 2012 року № 942 «Про затвердження мережі автобусних 
маршрутів загального користування м. Кіровограда» (зі змінами) та пункт 45 
(автобусний маршрут № 1-ц (Центральний)) викласти у новій редакції 
(додається). 

2. Відділу по роботі із засобами масової інформації (Якунін С.В.) 
інформувати населення міста згідно з пунктом 1 даного рішення. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Васильченка С.С. 

 
 
 

Секретар міської ради        І. Марковський 
 
 
 
 
 

Вергун 24 58 98 
 
 



 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 
20 жовтня 2015 
№ 564 

 
 
 

Зміни до мережі автобусних маршрутів загального користування м. Кіровограда 
 
 

Маршрутне таксі 
Звичайний 
режим 

№ 
з/п 

№ 
маршруту 

Назва маршруту Схема руху маршруту 
Клас 
авт. 

К-ть 
авт. 
(од.) 

Клас 
авт. 

К-ть 
авт. 
(од.) 

45 1-ц 
(Центральний) 

вул. Генерала Жадова 
- Лісопаркова 

вул. Генерала Жадова (розворотний майданчик), 
Героїв Сталінграда, Космонавта Попова, Маршала 
Конєва, просп. Університетський, Правди,                             
вул. 50 років Жовтня, Велика Перспективна,     
Євгена Маланюка, Полтавська, пров. Об’ їзний, 
вул. Короленка, Лісопаркова (в обох напрямках) 

І, ІІ 
(не 

менше 
40 місць) 

11 
Не 

передбачено 

 
 
 
Заступник начальника управління 
розвитку транспорту та зв’язку                           О.Вергун 


