
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

 

від «___» ___________ 2021 року        № _____ 
 

Про застосування коефіцієнтів 
співвідношення безкоштовно 
перевезених пасажирів до платних 
 

Керуючись статтями 140, 143 Конституції України, підпунктом 1 
пункту «а» статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 
«Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), 
відповідно до Порядку розрахунку компенсаційних виплат за рахунок коштів 
державного або міського бюджетів підприємствам електро- та автомобільного 
транспорту м. Кіровограда за перевезення пільгових категорій громадян, які 
мають право на безкоштовний проїзд, затвердженого рішенням міської ради 
від 23 лютого 2016 року № 83, Виконавчий комітет Кропивницької міської ради  
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. У зв’язку з відновленням за рішенням суду перевезень всіх пільгових 
категорій громадян без обмежень у часі дозволити комунальному підприємству 
"Електротранс" Кропивницької міської ради" на період з 01 квітня 2021 року та 
до прийняття відповідного рішення виконавчого комітету, яким будуть 
встановлені коефіцієнти співвідношення безкоштовно перевезених пасажирів 
до платних з урахуванням достовірних даних, отриманих за результатами 
проведеного обстеження пасажиропотоків на міських тролейбусних та 
автобусних маршрутах у квітні 2021 року, обсяги пільгових перевезень у 
міському електро- та автомобільному транспорті визначати на підставі 
коефіцієнтів співвідношення кількості безплатних пасажирів до платних, 
затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради від 11 квітня 
2019 року № 200. 
 

2. Головному розпоряднику коштів - управлінню розвитку транспорту та 
зв’язку міської ради при розрахунках компенсаційних виплат за перевезення 
окремих категорій громадян, які мають право на пільги за рахунок субвенції 
з державного бюджету або компенсаційних коштів з міського бюджету, 
застосовувати коефіцієнт співвідношення безкоштовно перевезених пасажирів 
до платних з урахуванням пунту 1 даного рішення. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Вергуна. 
 

Міський голова                 Андрій РАЙКОВИЧ 
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