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КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е  Н  Н Я 

 
від 23 лютого 2016 року                  № 83 
 
Про затвердження 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 
 

Керуючись статтями 140-146 Конституції України, підпунктом 1 
пункту «а» статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статтями 1, 8, 9, 13 Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Законом України 
від 28 грудня 2014 року № 76-VIII «Про внесення змін та визнання такими, 
що втратили чинність, деяких законодавчих актів України», постановою 
Кабінету Міністрів України від 29 січня 2001 року № 117 «Про Єдиний 
державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги», з метою 
забезпечення відповідних компенсацій та створення умов для всебічного 
розвитку і підвищення якості соціально значущих послуг електро- та 
автомобільного транспорту м. Кіровограда, а також оптимізації та 
забезпечення контролю розподілу та використання спрямованих на 
компенсацію коштів державного або місцевого бюджетів на виконання 
програм соціального захисту населення, враховуючи рішення 
адміністративної колегії Кіровоградського обласного територіального 
відділення Антимонопольного комітету України від 12 лютого 2013 року 
№ 34-ВДР/04-12, господарського суду Кіровоградської області                               
від 06 листопада 2013 року, постанову Дніпропетровського апеляційного 
господарського суду від 05 грудня 2013 року і постанову Вищого 
господарського суду України від 24 червня 2014 року № 912/633/13, 
Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 03 грудня 
2009 року № 2905 «Про затвердження Порядку розрахунку компенсаційних 
виплат за рахунок субвенції з державного бюджету підприємствам електро- 
та автомобільного транспорту м. Кіровограда за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян», а саме назву даного Порядку та самий Порядок 
викласти в новій редакції, що додається. 



 
 

2 

2. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 3, 4, 5 рішення 
Кіровоградської міської ради від 03 грудня 2009 року № 2905 «Про 
затвердження Порядку розрахунку компенсаційних виплат за рахунок 
субвенції з державного бюджету підприємствам електро- та автомобільного 
транспорту м. Кіровограда за пільговий проїзд окремих категорій громадян» 
з моменту набуття чинності даного рішення. 

3. Головному розпоряднику коштів – управлінню розвитку транспорту 
та зв’язку Кіровоградської міської ради при розрахунках з підприємствами 
електро- та автомобільного транспорту за пільгові перевезення громадян 
користуватися Порядком, затвердженим пунктом 1 даного рішення, з 
моменту набуття його чинності. 

4. Відділу по роботі із засобами масової інформації висвітлити у 
місцевих засобах масової інформації Порядок розрахунку компенсаційних 
виплат за рахунок коштів державного або міського бюджетів підприємствам 
електро- та автомобільного транспорту м. Кіровограда за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян у десятиденний термін після прийняття даного 
рішення.   

5. Встановити, що дане рішення набуває чинності на наступний день з 
моменту його опублікування в офіційному віснику Кіровоградської міської 
ради «Вечірня газета». 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 
Кіровоградської міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, 
планування та соціально-економічного розвитку, з питань промисловості, 
транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів, з 
питань діяльності ради, депутатської етики, Регламенту міської ради, 
відзначення нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів масової 
інформації, регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та 
зовнішньоекономічної діяльності та заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В. 
 
 
 
Міський голова           А.Райкович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кічкіна 24 58 98 


