
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від "12" лютого 2018 року                              № 17 
 

м.Кропивницький  

 

Про створення комісії з проведення  

інвентаризації зупинок громадського  

транспорту на території міста Кропивницького 
 

Керуючись ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою визначення наявної кількості зупинок громадського 

транспорту на території міста Кропивницького, враховуючи протокольне 

доручення апаратної наради міського голови з секретарем міської ради, 

заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, 

керівниками виконавчих органів міської ради та запрошеними особами                

від 15.01.2018 р. № 1 та депутатське звернення депутата Кіровоградської 

обласної ради Музичука В.В. від 16.01.2018 р. № 39: 
 

1. Створити комісію з проведення інвентаризації зупинок громадського 

транспорту на території міста Кропивницького у складі згідно з додатком 1. 

2. Комісії здійснити до 16.02.2018 р. інвентаризацію зупинок 

громадського транспорту, у тому числі заїзних кишень для посадки-висадки 

пасажирів, з їх фотофіксацією по кожній вулиці окремо. 

3. За результатами проведеної інвентаризації до 28.02.2018 р. 

сформувати перелік зупинок громадського транспорту у табличному вигляді 

з адресною прив’язкою та висновками щодо естетичного зовнішнього 

вигляду, наявності навісу і лави для сидіння, дорожніх знаків відповідно до 

Правил дорожнього руху України «Пункт зупинки автобуса», «Пункт 

зупинки тролейбуса» кожної зупинки. 

4. Про результати проведеної роботи інформувати заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В. до 

01.03.2018 р. згідно з формою, що наведена у додатку 2. 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Мосіна О. В.  
 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                                         О. Мосін 
 

 
Пугач 24 58 98 



 

Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

«12» лютого 2018 № 17  

 

СКЛАД 

комісії з проведення інвентаризації 

зупинок громадського транспорту 

на території міста Кропивницького 

 

Голова комісії 

 

Вергун                                                     - 

Олександр Сергійович 

начальник управління розвитку 

транспорту та зв’язку 

 

Секретар комісії 

 

Гінкота                                                    - 

Євген Олександрович 

головний спеціаліст відділу організації 

пасажирських перевезень управління 

розвитку транспорту та зв’язку 

 

Члени комісії: 

 

Пугач                                                       - 

Валерій Валерійович 

спеціаліст І категорії відділу 

організації пасажирських перевезень 

управління розвитку транспорту та 

зв’язку 

 

Криворучко                                             - 

Тетяна Володимирівна 

головний спеціаліст відділу 

будівництва та благоустрою 

Головного управління житлово-

комунального господарства 

 

Селіванова                                              - 

Наталія Олександрівна 

заступник начальника відділу 

економічного розвитку та 

регуляторної політики управління 

економіки департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій 

 

 

 

Начальник управління 

розвитку транспорту та зв’язку 

Міської ради міста Кропивницького                                                          О. Вергун 



Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

«12» лютого 2018 № 17  

 

Перелік зупинок громадського транспорту на території міста Кропивницького 

 

Назва вулиці 

Потенційна 

назва зупинки 

Парний бік вулиці 

(адресна прив’язка та опис 

зупинки) 

Непарний бік вулиці 

(адресна прив’язка та опис 

зупинки) 

Номер 

фотознімка 

    

    

    

    

    

Назва вулиці 

Потенційна 

назва зупинки 

Парний бік вулиці 

(адресна прив’язка та опис 

зупинки) 

Непарний бік вулиці 

(адресна прив’язка та опис 

зупинки) 

Номер 

фотознімка 

    

    

    

    

 

 

 

Начальник управління 

розвитку транспорту та зв’язку 

Міської ради міста Кропивницького            О. Вергун 


