YKPAIHA

PIilEHIJfl
BIIKOHABTIO| O KOMITETY KIPOBOIPMCbKOI MICbKOI PMI,I
BIA(

)

2017 poKy

Ng

llpo

roro,.{xteHH.fl naprocri
pa3oBoro npoisAy oAHoro naca>Kkrpa

ua uicrKHX anro6ycH?rx Mapupyrax
Ann

nn <YrpAsrolHnecr>

cr.

140-146 Koscruryqii Vrpaiuu, cr. 1 1, 18, ni4nynKroM 2
r. ((a) cr. 28, ni4uyuKroM 12 rr. (a> cr. 30 3axoHy VxpaiHra <llpo uicqene
caMoBpqAyBaHHn B Vrpaiuil, cr. 6, 7, 31 3anoHy Yxpainu dlpo aBroMo6imsufi
TpaHcrropr), HaKa3oM MinicrepcrBa rpaHcrropry Vrpaiuz eil 17 Jrracrorraqa
2009 poKy J\b 1 175 dlpo 3arBep.{xeHrur Mero.u4Krd po3paxyHKy rapn$iB Ha rrocnyrla
rracalKnpcbKoro aBToMo6inrsorc TpaHcrropry> (si svriuavrra), npaxoByrorrr4 AofoBopu
Ha peryupHi rrepeBe3eHH,rr uacaxnpin Ha aaro6ycHr,rx Mapupyrax 3ararrbHoro
Kopr4cryBaHHrr B vr. Kporrr4BHt4ubKoMy, Jrr4cr .{LrpeKTopa ni4npueMcrBa
uepeniaHr,rKa nil <VrpAsrolHBecr) [auona P.O., uiAsuqeHH.fl coqiansul4x
HopMarnein y cSepi orrJrarr{ upaqi i qiH Ha pr,rnry HaSrorpoAyxrin, Br4Kouarquir
ronairer KiponorpaAcbroi nricrroi pap;u
Kepytorrracb

BI4PIIIII4B:
1. floro4rarn napricrr pa3oBoro upois4y oAHofo

Ha iuicmux
aero6ycHnx Maprupyrax 3ar€urbHoro Kopr,rcryBaHH.s M. KpounBHrdrlbKoro rnfl
IIII <VrpAnrolneecr> (vraprupyrr4 J\b 5-a, 8, 11, 103,126), Iqo rpaqrororb y peNraui
MapupyrHoro rarci, y po3Mipi 5,00 rpn.
2. loppvrrvr yrpaBninuro po3BlrrKy rpaHcrropry ra 3B'.fl3Ky Kiponorpa4cu<oi
naca>Kkrpa

uicrxoi payu BHecrr sruiHra Ao Aoronopin Ha peryJrrpHi rrepeBe3eHurl rracaxl{pie Ha
anro6ycHnx Mapupyrax 3aruurbHoro KopncryBaHH.f, B na. KporruBHr4ubKoMy,
yKnaAeHr,rx g

lIlI <YrpAsrolHsecr), B r{acrr4Hi er,rsuarreHH,fl

rapHSy Ha repeBe3eHHfl.

3. BusHarH TaKr{M, rrlo BTparr4B .rzHHicrr, rryHKT 2 pirueuur Br{KoHaBr{oro
rouirery Kiponorpa4crrcoi uicrroT pagu nia 07 xnirH,n 2015 poKy i\lb 2I9 dlpo
BHeceHH.s slaiH 4o pirueHH.f, BrlKoHaBrrofo rouirery KipoBolpaAcrroi uicrroT pagu
sil 05.03 .2015 p. Ns ILz dlpo roroA)KeHH.s Baprocri pasoBoro npois4y oAHofo
racaxl{pa Ha uicrrrEx anro6ycHnx Mapmpyrax 3araJrbHoro Kopr4cryBaHHfl
na.

KipoBolpaAa>.
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4. 3o6os'q3arvr nepenisHl{Ka, 3a3HarreHofo y rr. 1 Aauoro pirueuH.a,
ga6esneqrrrl{ iu$opvryBaHHt repr4ropianrnoi rpoMaAH uicra ra 6esuocepeAHbo
racaxnpin npo noro.eKenwir rapu$.
5. Bigairy inQopvraqifiHo KoMr'rorepHoro sa6esneqeHH.s in$opuyBaru
Tepnropianrny rpoMaAy uicra rpo roro.eKeHHr Baprocri pa^:oBoro npoisgy oAuofo
rracaxtnpa sri4Ho 3 nyHKTonr 1 4auoro pilueHHrr.
6. Konrporrr 3a BI4KoHaHH.flM AaHoro piureuru [oKJracrr4 Ha 3acrynHvrKa
nnicmofo roJroBra 3 rrrrraHb 4ixmHocri BHKoHaBrrux oprauin pa4u Mocisa O.B.

Micrrufi rorosa

BepryH 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 ПП «УкрАвтоІнвест»
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 «УкрАвтоІнвест» Данова Р.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
ПП «УкрАвтоІнвест» (маршрути № 5-а, 8, 11, 103, 126), 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 «УкрАвтоІнвест», 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

