
YKPAIHA

PIIJIEHIJfl
BIIKOHABTIO| O KOMITETY KIP OB OTPAACbKOI MI CbKOI PMI,I

BlA( ) 2017 poKy

llpo rrofo.{xteuHrl naprocri
pEr3oBoro upoisAy oAHoro rlacaxl{pa

Ha naicrKlrx anro6ycHllx Maprupyrax

Anr |IfI (OJIIKC>

Kepytorrr4cb cr. 140-146 KoHcruryqii Ynpaiuu, cr. 1 1, 18, ni4uyHKroM 2

r. ((a) cr. 28, ni4rrynKroM 12 rr. (D) cr. 30 3aroHy YrpaiHu <llpo tuicqene

caMoBp ntryBannn, B Yrpainb, cr. 6, 7, 31 3arony Yrpainu dlpo aBroMo6irrsvuir

TpaHcnopr), HaKa3oM MinicrepcrBa rpaHcropry Yxpainn ei,4 17 JIHcrorIaAa

2009 poKy J\b 1 175 dlpo 3arBepAXeHHrr MeroAr4Kr4 po3paxyHKy rapn$iB Ha rocnyn{
racax{zpcbKoro aBToMo6inruoro rpaHcrropry> (si gNIiHaNaI,I), npaxoByroqu AoroBopn

Ha perynrpni repeBe3eHHrr uacaxupin Ha anro6ycullx Mapnpyrax 3aftulbHoro

KopracryBaHH,fl B vr. Kpoilr.rBHrrrlbKoMy, JIpIcr AI,IpeKTopa ui4npueMcrBa

nepenisHraKa |In (OJIIKC> BiHnzqbKoro 4.8., uiAnIarqeHH.fl coIlialsHl4x

HopMarranin y csepi orrJrarlr upaqi i rIiH Ha pI4HKy ua$ronpo4yltrin, BLIKoHasquiT,

rouirer KiponorpaAcbrcoi vricrroi pa4r4

BI{PIIIII4B:

1. lloro.{Hru napricm pa3oBofo npois4y oAHoro rraca>Kvrpa Ha uicrrla<

anro6ycHr,rx Mapupyrax 3ararrbHoro KopracryBaHHs M. KpounBHI4IIbKoro Anfl

ilil (OJIIKC> (vrapmpyru j{r 1-U, 3, 15, 2I,27, 44, 108), rqo ilpallrolorb y peNnrvri

MaprxpyrHoro rarci, y po3Mipi 5,00 rpH.

2. [oppvrrpt yrpaBniunro po3BlrrKy rpaHcrropry ra 3B'.f,3Ky Kiponorpa4crxoi

nnicrroi pa4ra BHecrr{ sNriHr,r Ao Aoronopin Ha peryJlxpui repeBe3eHH.fl rracamupin na

anro6ycHnx Maprrpyrax 3ararrbHoro KopLIcryBaHHx B u. KponrIBHI,IqbKoMy,

yKJTaAeHHX s lIlI (OJIIKC), B qacrr{Hi susuaqeHH.f, rapu$y Ha rlepeBe3eHHfl.

3. BusHarH TaKLrM, rrlo BTparlrB uraunictr, TIyHKT 2 pirueHHx BI{KoHaBqoro

xouirery Kiponorpa4crroi vricrroi pagu n|q 07 rsirH,n 2015 poKy J\b 2I9 dlpo
BHeceHHq sl,riu 4o piureHufl Br{KoHaBqoro rouirery KipoBolpaAcrroi uicrxoi pagu

si,4 05.03 .2015 p. J\b 1,12 dlpo rroroAxreHHr naprocri pa3oBoro upois4y oAHoro

racaxupa Ha naicrxux anro6ycHr4x Mapupyrax 3araJlbHoro KoplacryBaHHs

u. KipoBolpaAa>.
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4. 3o6os'ssarvr nepenisHkrKa, 3a3HaqeHoro y rr. 1 4anoro piruennx,

sa6esneLruru inSopvryBaHHt repprropizurrHoi rpoMaArr uicra ra 6esuocepeAHbo

ilacaxvpin upo roroA)K ertuia rapu$.
5. Biaainy in$opvraqifiuo KoMr'rorepHoro gaSesnerreHH.fl iu$opvryBarr

repnropianruy rpoMaAy uicra rpo iloroA)KeHH,fl Baprocri pa^:oBoro upois4y oAHoro

rraca)Kkrpa ri4Ho 3 rryHKTorra 1 Aanoro pilueHH.f,.

6. KoHrpom 3a BHKoHaHHflM AaHofo pirueunr rroKJracrr{ Ha 3acryrrHaKa

uicmofo roJroBE 3 rrr4TaHb 4ixmHocri Br4KoHaBqr4x opraHin pap.u MociHa O.B.

Micrxnfi ronoea A.PafircoBHrr

BepryH 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 ПП «ОЛІКС» 
 

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 директора підприємства – 
перевізника ПП «ОЛІКС» Вінницького Д.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 
ПП «ОЛІКС» (маршрути № 1-Ц, 3, 15, 21, 27, 44, 108), що працюють у режимі 
маршрутного таксі, у розмірі 5,00 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 ПП «ОЛІКС», 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». 
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4. Зобов’язати перевізника, зазначеного у п. 1 даного рішення, 
забезпечити інформування територіальної громади міста та безпосередньо 
пасажирів про погоджений тариф. 

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 


