
У К Р А Ї Н А 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
від 20 жовтня 2015 року                                         № 567 
 
 
Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради від 14 вересня 2009 року 
№ 1045 «Про погодження зупинок та 
схем приміських маршрутів» 
 
 
 Керуючись ст. 140-146 Конституції України, підпунктом 10 п. «а»                   
ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 28 постанови 
Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1998 року № 176 «Про затвердження 
Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту», 
враховуючи звернення мешканців с. Бережинка та депутатів місцевих рад, 
виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 
 1. Внести зміни до п. 5 додатка 1 та п. 4 додатка 2 до рішення 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 14 вересня 2009 року 
№ 1045 «Про погодження зупинок та схем приміських маршрутів» та викласти 
їх у редакції згідно з додатками 1 та 2. 
 2. Рекомендувати організатору пасажирських перевезень на приміських 
автобусних маршрутах загального користування привести свої власні рішення, 
паспорт та схему маршруту у відповідність з пунктом 1 даного рішення. 
 3. 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 

 



Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 
20 жовтня 2015 
№ 567 
 

 
Зміни до переліку 

зупинок транспорту загального користування приміського 
сполучення по м. Кіровограду 

 
№ 
з/п 

Напрямок Назва вулиці Назва зупинки 

вул. Генерала Родимцева 
Обласний 
онкодиспансер 

вул. Преображенська Дитяча обласна лікарня 

вул. Гоголя Міськвиконком 
5. Новгородківський 

вул. Преображенська 
площа Богдана 
Хмельницького 

 
 
 

Заступник начальника управління 
розвитку транспорту та зв’язку 
Кіровоградської міської ради        О.Вергун 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 
20 жовтня 2015 
№ 567 

 
Зміни до переліку 

схем руху транзитного транспорту загального користування  
приміського сполучення по м. Кіровограду 

 
№ 
з/п 

Назва маршруту Назва вулиці 

4. Кіровоград – с. Бережинка 

вул. Генерала Родимцева, Преображенська, 
Гоголя, Велика Перспективна, 50 років 
Жовтня, просп. Правди, Кіровоградська 
автостанція № 2. 
У зворотному напрямку: Кіровоградська 
автостанція № 2, просп. Правди,                          
вул. 50 років Жовтня, Велика Перспективна, 
пров. Василівський, Преображенська, 
Генерала Родимцева. 

 
 
 

Заступник начальника управління 
розвитку транспорту та зв’язку 
Кіровоградської міської ради        О.Вергун 


