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ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від 30 травня 2013 року          № 2357 
 
 
Про розгляд подання прокурора 
м. Кіровограда від 18 лютого 2013 року 
№ 2-1469 вих-13 
 
 

Керуючись статтями 140-146 Конституції України, статтями 25, 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 6 Закону               
України «Про автомобільний транспорт», пунктом 14 Правил надання послуг 
пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 18.02.1997 № 176 (зі змінами та доповненнями), наказом 
Міністерства транспорту та зв’язку України від 12.04.2007 № 285 «Про 
затвердження Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їх 
використання за видами сполучень та режимами руху», враховуючи висновок 
управління розвитку транспорту та зв’язку Кіровоградської міської ради                
від 21.05.2013 № 334/07, розглянувши подання прокурора м. Кіровограда              
від 18.02.2013 № 2-1469 вих-13 про усунення порушень вимог Закону України 
«Про автомобільний транспорт» та інших нормативних актів, причин та умов, 
що їм сприяли та визнання незаконним та скасування рішень виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради від 30 січня 2013 року за № 49 та                
11 лютого 2013 року за № 86, Кіровоградська міська рада 
 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 

1. Задовольнити подання прокурора м. Кіровограда від 18 лютого              
2013 року № 2-1469 вих-13 щодо скасування рішень виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради від 30 січня 2013 року № 49 «Про внесення змін 
до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради                                
від 08 листопада 2012 року № 942 «Про затвердження мережі автобусних 
маршрутів загального користування м. Кіровограда» в частині скасування 
пункту 23 щодо внесення змін до автобусного маршруту № 103                                                          
«вул. Урицького - вул. Кільцева» та пункту 44 щодо внесення змін до 
автобусного маршруту № 274 «площа Богдана Хмельницького - сел. Нове» і            
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від 11 лютого 2013 року № 86 «Про внесення змін до рішення виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради від 08 листопада 2012 року № 942 «Про 
затвердження мережі автобусних маршрутів загального користування». 

2. Скасувати пункти 23, 44 рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради від 30 січня 2013 року № 49 «Про внесення змін 
до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради                                
від 08 листопада 2012 року № 942 «Про затвердження мережі автобусних 
маршрутів загального користування м. Кіровограда». 

3. Скасувати рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 
від 11 лютого 2013 року № 86 «Про внесення змін до рішення виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради від 08 листопада 2012 року № 942 «Про 
затвердження мережі автобусних маршрутів загального користування». 

4. Доручити управлінню розвитку транспорту та зв’язку Кіровоградської 
міської ради організувати перевезення за вищевказаними маршрутами 
відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради           
від 08 листопада 2012 року № 942 «Про затвердження мережі автобусних 
маршрутів загального користування м. Кіровограда». 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови Каніщева В.М. 
 
 
 
Міський голова                О.Саінсус 
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