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Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
від «10» липня 2012 року                                           № 567 
 

  
 
 
Про внесення змін та доповнень до  
рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 
від 14 лютого 2012  року № 120  
 
 
 Керуючись ст. 140-146 Конституції України, ст. 30 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 7 Закону України «Про 
автомобільний транспорт», пунктом 18  постанови Кабінету Міністрів 
України від 18 лютого 1997 року № 176 «Про затвердження Правил  надання 
послуг пасажирського автомобільного транспорту» (зі змінами                              
та доповненнями), враховуючи   лист публічного акціонерного товариства  
«Автобусний парк» 13527 від 21 травня 2012 року № 224,  виконавчий 
комітет Кіровоградської міської ради 
 

В И Р І Ш И В : 
 
 Внести зміни та доповнення до рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради від 14 лютого  2012 року № 120 «Про 
затвердження тимчасових автобусних маршрутів», а саме в пункт 1  схеми 
тимчасового міського автобусного маршруту загального користування                
№ 150-п «Вул. Генерала Жадова - Аеропорт»:  
 в графі «Назва маршруту» замінити слова «Аеропорт» на                      
«сел. Молодіжне»; 

в графі «Схема руху маршруту» після слів «Аеропорт (АС-1)»  
доповнити  словами: «вул. Московська,    сел. Молодіжне»; 

в графі «Довжина оборотного рейсу» замінити «26,6» на «39,0»; 
в графі «Кількість автобусів» замінити «12» на «8». 
 

  
Міський голова        О.Саінсус 
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