YKPAIHA

PIIIIEHItfl
BI,IKOHABIIOTO KOMITETY KIPOB Of PMCbKOI MICbKOI PAAI4
2017 poKy

ni,q <

IIpo roro.qxreHHrr

naprocri

Irb

\

pa3oBoro npoisAy o.qsoro naca>Knpa
Ha uicrKlrx anro6ycHr4x Maprxpyrax
Ann KT <AerolerioH - BapBaHcbKoi IO.B.>

K.pytoqldcb cr. 140-146 Koscruryqii Vrpaiuu, cr. 1 1, 18, ui4uynKroM 2
r. (a> cr. 28, ui4nynKroM 12 rr. (a) cr. 30 3aroHy YrpainH <IIpo uicqene
caMoBp,lAyBaHH.x B Yrpainb, cr. 6, 7, 31 3arony Yxpainu <llpo aBroMo6irrs:nvria
rpaHcnopr), HaKuBoM MiuicrepcrBa rpaHcrropry VrpaiHra eia 17 Jrrrcrorrala
2009 poKy J\b 1 175 <llpo 3arBepAXeHHrr MeroAr4KH po3paxyHKy rapr,r$iB Ha rrocnyru
racaxl4pcbKoro aBToMo6inurofo rpaHcrropry> (gi guinaura), npaxoByroqu AoroBopr4
Ha perynxpui repeBe3eHHrr nacaxvpin Ha anro6ycHrrx Mapupyrax 3araJrbHoro
KopI,IcryBaHHt B rvr. KporII{BHr{rIbKoMy, Jrucr reHepaJrbHoro AHpeKTopa
ui4npr,reMcrBa nepenisHr4Ka KT <<AeronerioH - BapeaHcrroi IO.B.>
3asirHeBnrra O.O., ni4nurqeHH.fl corliamHrrx HopMarrasis y c$epi onlarr4 rrparli i rIiH
Ha pIrHKy na$ronpo.(yKTin, nrar<oHaBrrr4fi ronnirer KipoBolpaAcrroi uicrroi pagu

BI4PIIIII4B:
1. lloro4Iarn napricm pa3oBofo upois4y oAHoro naca>Kvrpa Ha uicrxux
anro6ycHlIx Mapupyrax 3araJrbHoro KopucryBaHH,fl M. KponuBHr.rr{bKoro nnfl
KT (ABroJlerion - Bapnaucrroi FO.B.) (uapurpyrvr Nt 4, 20,55, 111, 116, II6-a,
I34), qo rpallrcrorb y pexuvri rr,rapurpyrHoro rar<ci, y po3Mipi 5,00 rpn.
2. [opy''rurrr yrlpaBninryro po3Br4rKy rpaHcrropry ra 3B'r3Ky Kiponorpagcsroi

uicrroi pagu BHecrr,r sldiuz .{o Aoronopin Ha peryJrxpni repeBe3eHH.fl rracaxupin Ha
anro6ycHl4x Mapupyrax 3araJrbHoro KopprcryBaHurr B nn. Kpo[rdBHLrrIbKoMy,
yKJIaAeHHX s

KT <<Asrorerios - Bapnaucrroi IO.B.)),

B rracrr.rHi ezgnaqeHHr

rapu$y

Ha rrepeBe3eHH,[.

3. BusHarla raKI,IM, IrIo BTparHB uunHicm, nyurr -2 pirueuur Br,rKoHaBrroro
rouirery Kiponorpa4crroi naicrroi pagu sia 07 rsirHs 2015 poKy J\b 2I9 dlpo
4o pilueHHrr Br{KoHaBrroro ronairery KipoBolpaAcrroi nnicrxoi pagu
eia 05.03 .2015 p. J\b lI2 <flpo roro.eKeHHr naprocri pa3oBoro npois4y oAHofo
nacalnnpa Ha Iuicrrvx anro6ycHlrx Maprupyrax 3ararrbHoro KoprrcryBaHH.rr
u. KipoBolpaAa)).
BHeceHH.fl sNaiH
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4. 3o6os's3arr nepenisHr.rKa, 3a3Haqenoro y rr. I .qanoro piueunx,
ga6esue'rkrrkr iuQopuyBaHHfl Tepr4Topianrnoi rpoMaAra ruicra ra 6esuocepeAHbo
rracaxrnpin npo rroroAxr enuit mpu$.
5. Biaairy iu$opnraqifino KoMr'rorepHoro ga6esuerreHH.fl iH$opuyBaru
replrropianrny rpoMaAy rr,ricra rpo noroAxeHH.fi Baprocri pasoBoro npois4y oAHoro
racaxnpa sri4Ho 3 rryHKToM 1 4anoro piurenru.
6. KoHrponr 3a Br,rKoHaHH.rrM AaHoro pirueuHx [oKJracrrd Ha 3acrytlHnKa
uicmoro roJroBH 3 nrrraHb 4ixlruocri BHKoHaBrrI4x oprauin pap.u Mocina O.B.

Micrrnfi rorona

Bepryu 24 48 00

A.PafiroBrrrr

УКРАЇНА

зі змінами

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
від «___» ____________ 2017 року

№ ______

Про погодження вартості
разового проїзду одного пасажира
на міських автобусних маршрутах
для КТ «Автолегіон - Варванської Ю.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 генерального директора
підприємства – перевізника КТ «Автолегіон - Варванської Ю.В.»
Завітневича О.О., 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
КТ «Автолегіон - Варванської Ю.В.» (маршрути № 4, 20, 55, 111, 116, 116-а,
134), 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 КТ «Автолегіон - Варванської Ю.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».
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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

Вергун 24 48 00

А.Райкович

