
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
 

 

від «13» квітня 2021 року        № 222 
 

Про встановлення вартості 

проїзних квитків тривалого 

користування у міському 

пасажирському транспорті 
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 2 

пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтею 6 Закону України «Про автомобільний транспорт», підпунктом 3 

статті 4, статтею 12 Закону України «Про міський електричний транспорт», 

враховуючи лист КП «Електротранс» Міської ради міста Кропивницького» 

від 11 березня 2021 року № 297, та у зв’язку зі зміною тарифів на одну поїздку 

пасажира у міському електричному та автомобільному транспорті міста 

Кропивницького Виконавчий комітет Кропивницької міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Встановити вартість проїзних квитків тривалого користування у 

міському пасажирському транспорті для КП «Електротранс» Міської ради міста 

Кропивницького», що додається. 
 

2. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 1, 2, 4 рішення 

виконавчого комітету міської ради від 23 січня 2018 року № 47 «Про 

встановлення вартості проїзних квитків тривалого користування у міському 

пасажирському транспорті». 
 

3. Перевізнику КП «Електротранс» Міської ради міста Кропивницького» 

інформувати пасажирів про встановлення вартості проїзних квитків тривалого 

користування у міському пасажирському транспорті відповідно до пункту 1 

цього рішення. 
 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Вергуна. 

 

 

 

Секретар міської ради             Олег КОЛЮКА 
 

 
Валерій Пугач 35 83 14 



  

ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради  

«13» квітня 2021 року № 222 

ВАРТІСТЬ 

проїзних квитків тривалого користування у міському пасажирському транспорті 

 для КП «Електротранс» Міської ради міста Кропивницького» 
 

Вид проїзного квитка Вид транспорту Місячна вартість, 

грн 

Для службових поїздок робітників 

підприємств, установ та організацій 

(за безготівковим розрахунком) 

 

Тролейбус 300,00 

Автобус 330,00 

Комбінований (автобус/тролейбус) 600,00 

Для громадян 

Тролейбус 250,00 

Автобус 280,00 

Комбінований (автобус/тролейбус) 500,00 

Для студентів вищих навчальних 

закладів І-IV рівнів акредитації та 

інших прирівняних до них закладів 

освіти 

 

Тролейбус 160,00 

Автобус 180,00 

Комбінований (автобус/тролейбус) 270,00 

Для учнів шкіл 

Тролейбус 120,00 

Автобус 140,00 

Комбінований (автобус/тролейбус) 220,00 
 

Начальник управління 

розвитку транспорту та зв’язку 

                     Віктор ЖИТНИК 


