
 
 
 
 
 
 

У К Р А Ї Н А  
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ  
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від 26 липня 2016 року                   № 444 
 
Про колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради 
  
 Відповідно до статей 21, 22 Закону України „Про статус депутатів 
місцевих рад”, статей 25, 26, пунктів 7, 8 статті 49 Закону України 
„Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши колективний 
депутатський запит депутатів міської ради від 21.07.2016 № 264/7-дз-к, 
Кіровоградська міська рада  

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Підтримати колективний депутатський запит депутатів міської ради 

щодо підключення транспортних засобів до Єдиної міської системи 
диспетчеризації (додається). 

2.  Управлінню розвитку транспорту та зв’язку Кіровоградської міської 
ради: 

2.1. Вжити невідкладних заходів по приведенню у відповідність 
договорів по перевезенню пасажирів (а саме внести відповідні зміни) та 
зобов'язати перевізників встановити GPS-передавачі на всіх маршрутних 
транспортних засобах з підключенням до Єдиної міської системи 
диспетчеризації з використанням супутникової системи навігації руху 
транспорту. 
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 2.2. Визначити заходи, необхідні для модернізації та вдосконалення 
Єдиної міської системи диспетчеризації, з метою використання її для 
контролю пересування по маршрутах всіх без виключення транспортних 
засобів, що виконують регулярні перевезення пасажирів. Передбачити 
можливість автоматичної фіксації системою фактів недотримання 
перевізниками розкладу руху на маршрутах. Передбачити можливість 
збереження протягом не менше 3-х місяців інформації про рух маршрутних 
транспортних засобів в електронному вигляді з відкритим вільним доступом 
до такої інформації. 

2.3. Провести відкритий конкурс з метою визначення виконавця робіт 
з оптимальною пропозицією (стосовно вартості, ефективності, термінів 
проведення робіт, створення додаткових можливостей контролю) щодо  
проведення заходів, зазначених в пункті 2.2. 

2.4. Своєчасно та в повній мірі реагувати на порушення з боку 
перевізників умов договорів на регулярні перевезення пасажирів. 

3. Управлінню розвитку транспорту та зв’язку спільно з фінансовим 
управлінням Кіровоградської міської ради здійснити фінансування заходів 
з проведення робіт, пов’язаних з модернізацією та вдосконаленням Єдиної 
міської системи диспетчеризації. 
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію Кіровоградської міської ради з питань промисловості, транспорту, 
зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів, заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В. 

 
 
 
Міський голова         А. Райкович 

 


