
У К Р А Ї Н А 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

                                                                                                                                                                                                                                  
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
від  27  грудня 2011 року                 № 1253 

 
м. Кіровоград 

 
По внесення змін до рішення 
виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради від 14 червня 2011 року  
№ 584 «Про заборону руху транспорту 
загального користування приміського 
сполучення в центральній 
частині міста» 
 

Керуючись ст. 140-146 Конституції України, ст. 30 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ст. 1, 32, 35 Закону України «Про 
автомобільний транспорт», п. 28 постанови Кабінету Міністрів України від            
18 лютого 1998 року № 176 «Про затвердження Правил надання послуг 
пасажирського автомобільного транспорту», враховуючи лист                           
ПАТ «Автобусний парк» 13527 від 17 листопада 2011 року № 360, виконавчий 
комітет Кіровоградської міської ради 
 

В И Р І Ш И В : 
 

 1. Внести зміни до додатка до рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради від 14 червня 2011 року № 584 «Про заборону 
руху транспорту загального користування приміського сполучення в 
центральній частині міста» та викласти його у редакції згідно з додатком, 
дозволивши заїзд транспорту загального користування приміського сполучення 
за маршрутом «Кіровоград – сел. Созонівка» (№ 283) до площі Богдана 
Хмельницького (по просп. Винниченка та вул. Острівській). 
 2. Рекомендувати організатору пасажирських перевезень на приміських 
маршрутах загального користування терміново  привести свої власні рішення, 
паспорти та схеми маршрутів у відповідність з пунктом 1 та додатком до 
даного рішення. 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови Дзядуха В. О. 
 
 
Міський голова                О. Саінсус 
 
Гонтарь 
24-48-00 



 
  

Додаток 
       до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради 
від  27 грудня   2011 року 
№ 1253 

 
 

Зміни до переліку  
схем руху транзитного транспорту загального користування  

приміського сполучення по місту Кіровограду 
 
 
№ 
п/п 

Назва маршруту Назва зупинки 

3. Кіровоград –  
с. Созонівка 

Олександрійське шосе, пров. Об’ їзний,              
вул. Полтавська, Євгена Маланюка,            
Медведєва, пров. Училищний,                      
вул. Жовтневої революції,    
просп. Винниченка, вул. Острівська,               
пров. Василівський, вул. 50 років Жовтня  
АС-2 (в обох напрямках) 

 
 
 
Начальник управління розвитку 
транспорту та зв’язку 
Кіровоградської міської ради             О. Гонтарь 
 
 


