
YKPAIHA

PIruEHIJfl
BprKoHABrroro KoMrrETy KrpoBorpgcbKoi MrcbKoi pgu

B1A ( 2017 poKy

IIpo noroAxeHH.f, eaprocri
pa3oBoro upoisAy oAHoro rrac a>Kkrpa

ua uicrKHX anro6ycHlrx Maprupyrax

l.nn OOn Ko6.reHro B.B.

Kepyroqplcb cr. 140-146 KoHcrzryqii Yxpalnu, cr. 1 1, 18, ni4nyHKroM 2
r. (a>) cr. 28, ui4uyuKroM 12 rr. (a)) cr. 30 3arony Yrpainn dlpo uicqene
caMoBpnAyBaHHn, B VItpaini>, cr. 6, 7, 31 3arony YrpaiHrz dlpo aBroMo6ircuuit
rpaHcrlopr), HaKa3oM MiuicrepcrBa rpaHcrropry Vrpainu sig 17 nr{cron a[a
2009 poKy i\lb 1175 dlpo 3arBepAXeHH,f, MeroAvrKpr po3paxyHKy rapu$iB Ha rrocnyrz
racaxl4pcbKoro aBroMo6inrHoro rpaHcnopry, (gi glaiHaldra), npaxoByror{H AoroBopt4
Ha perynxpHi repeBe3eHH.fl nacaxzpin Ha anro6ycHr4x Mapupyrax 3araJrbHoro

KoplacryBaHHl B nr. KponraBHHrIbKoMy, Jrr4cr SiauuHoi oco6n ni4npraeMrlt
Ko6.reHr<a B.B., ni4nrEIrIeHHn corliamHprx HopMarusis y c$epi onraru upaqi i uin na
prrHKy HaSronpoAyKrin, nnroHaBrrufi rouirer KipoBolpaAcrroi uicrroT pagu

BVIPIIIII{B:

1. lloro4uru napricm pzl3oBoro upois4y oAuoro raca)Kupa Ha uicrrux
anro6ycHux Mapupyrax 3araJrbHoro Kopr4cryBaHHfl M. KponnBHr4rlbKoro Anfr
oOil Ko6.reHro B.B., naapIupyr J\l.l 6 - 5,00 lpH, Maprxpyr J\b 17 - 4,50 rpH.

2. [opytrnrn yrlpaBniuslo po3BHrKy rpaHcropry ra 3B'r3Ky Kiponorpa4cu<oi
uicrxoi pagu BHecrpI sNaiHIa Ao Aoronopin Ha peryJrxpHi nepeBe3eHHfl rracaxr4pin Ha

anro6ycHl{x Maplrpyrax 3ar€urbuoro KoprrcryBaHH.fl B vr. Kporr4BHHrIbKoMy,

yKnaAeHLIX s OOil Ko6.reHro B.B., B rracruui Bpr3HarreHHrr rapusy Ha rrepeBe3eHH,f,.

3. BusHarz raKHM, IrIo BTparr{B uuuuicrr, IyHKT 2 pirueuru BrrKoHaBrrofo

xouirery KiponolpaAcbxoi rvricrroi pa1.u nil 07 reirH.n 2015 poKy J\b 2I9 dlpo
BHeceHru guiH 4o pirueHHrr BraKoHaBqoro roruirery KipoBorpaAcu<oi vricrroi pagw

eit 05.03 .20L5 p. i\b II2 dlpo troroAxteHHs naprocri paloBoro upois4y oAHoro

naca>Kkrpa Ha uicrrux anro6ycHr4x Mapupyrax 3aruurbHoro KoprrcryBauHrr

vr. KipoBorpaAo).

4. 3o6oe'szdru nepenieHvrKa, 3a3HarreHoro y rr. 1 Aanofo pineuux,
sa6esue-.rkrrkr in$opvryBauHfl repr{ropianrHoi lpoMaAr.r uicra ra 6esuocepeAHbo

ilacaxupin npo ilofoA)Kesufi rapnS.

J\b
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5. Biaairy iHSopuaqifino KoMr'rorepHoro sa6esuerreHHr iusopvryBarv
repllropianrny rpoMaAy vricra npo rofoAxreHHfl Baprocri pasoBoro upois4y oAHoro

racaxupa sri4uo 3 rryHKToM 1 4auoro pirueHru.

6. KoHrpom 3a BI4KoHaHH.f,M Aauoro piueHux rroKJracru Ha 3acryrrurdKa

uicmoro ToJIoBLI 3 rIHTaHb 4ixmHocri BLTKoHaBuHX opraHin pailuMociua O.B.

Micrxufi rorosa A.PafiroBr{rr

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 ФОП Кобченко В.В. 
 

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 фізичної особи – підприємця 
Кобченка В.В., 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 
ФОП Кобченко В.В., маршрут № 6 - 5,00 грн, маршрут № 17 – 4,50 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 ФОП Кобченко В.В., 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». 

4. Зобов’язати перевізника, зазначеного у п. 1 даного рішення, 
забезпечити інформування територіальної громади міста та безпосередньо 
пасажирів про погоджений тариф. 
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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 


