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Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
від 05 березня 2015 року              № 112 
 
 
 
 
 

Про погодження вартості 
разового проїзду одного пасажира 
на міських автобусних маршрутах 
загального користування м. Кіровограда 
 

Керуючись ст. 140-146 Конституції України, ст. 11, 18, підпунктом 2 
п. «а» ст. 28, підпунктом 12 п. «а» ст. 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. 6, 7, 31 Закону України «Про автомобільний 
транспорт», наказом Міністерства транспорту України від 17.11.2009 р. № 1175 
«Про затвердження методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського 
автомобільного транспорту» (зі змінами), враховуючи договори на регулярні 
перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в 
м. Кіровограді, розрахунки підприємств-перевізників, зростання цін на ринку 
нафтопродуктів, та з метою стабілізації пасажирських перевезень виконавчий 
комітет Кіровоградської міської ради 

 
В И Р І Ш И В: 

 
1. Погодити вартість разового проїзду одного пасажира на міських 

автобусних маршрутах загального користування м. Кіровограда для 
ПП «УкрАвтоІнвест», КТ «Автолегіон – Варванської Ю.В.», ПП «Паритет 
Сервіс», ПП «Автобаз – Кіровоград», ПП «ОЛІКС», ФОП Кобченко В.В., що 
працюють у режимі маршрутного таксі, у розмірі 4,00 грн, для перевізника 
ФОП Баркар С.М., що обслуговує маршрут № 274 «площа Богдана 
Хмельницького – сел. Нове», у розмірі 4,50 грн. 

2. Погодити вартість разового проїзду одного пасажира                                   
на міських автобусних маршрутах загального користування м. Кіровограда,          
що працюють у звичайному режимі руху, № 46 «сел. Гірниче – площа Богдана 
Хмельницького» (перевізник ТОВ «Кіровоград-Євро-Транс»), № 103 
«вул. Урицького – вул. Кільцева» (перевізник ПАТ «Гайворонське 
АТП 13538»), № 126-а «Центральний ринок – вул. Урицького» (перевізник 
ФОП Шаповалов А.О.) у розмірі 3,50 грн, № 130 «Центральний ринок – 
Облонкодиспансер» (перевізник ТОВ «Кіровоград-Євро-Транс») – 4,00 грн. 
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3. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 1, 2 рішення 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 12 лютого 2015 року             
№ 54 та пункт 1 рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 
від 15 грудня 2014 року № 576 «Про погодження вартості разового проїзду 
одного пасажира на міських автобусних маршрутах загального користування». 

4. Доручити управлінню розвитку транспорту та зв'язку Кіровоградської 
міської ради внести зміни до договорів на регулярні перевезення пасажирів на 
автобусних маршрутах загального користування в м. Кіровограді, укладених з 
КТ «Автолегіон – Варванської Ю.В.», ПП «УкрАвтоІнвест», ПП «Автобаз – 
Кіровоград», ПП «Паритет Сервіс», ПП «ОЛІКС», ФОП Кобченко В.В., 
ФОП Баркар С.М., ФОП Шаповалов А.О., ПАТ «Гайворонське АТП 13538», 
ТОВ «Кіровоград-Євро-Транс», в частині визначення тарифу на перевезення. 

5. Встановити, що дане рішення набуває чинності з 10 березня 2015 року. 
6. Зобов’язати перевізників, зазначених у пункті 1, 2 даного рішення, 

інформувати територіальну громаду міста та безпосередньо пасажирів про 
погоджений тариф. 

7. Відділу по роботі із засобами масової інформації (Якунін С.В.) 
забезпечити інформування територіальної громади міста про погодження 
вартості разового проїзду одного пасажира згідно з пунктом 1 даного рішення. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Васильченка С.С. 

 
 
 

Секретар міської ради         І.Марковський 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вергун 24 58 98 


