
У К Р А Ї Н А 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 
від 14 листопада 2013 року                                              № 620 
 
 

Про встановлення вартості 
проїзних квитків тривалого 
користування у міському 
електричному транспорті 
 
 

Керуючись ст. 140-146 Конституції України, підпунктом 2 п. «а»                  
ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12 Закону 
України «Про міський електричний транспорт», враховуючи лист 
ТОВ «Єлисаветградська транспортна кампанія» від 08 серпня 2013 року № 297, 
у зв’язку зі зміною тарифу за одну поїздку пасажира у міському електричному 
транспорті м. Кіровограда виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Встановити вартість проїзних квитків тривалого користування у 
міському електричному транспорті для ТОВ «Єлисаветградська транспортна 
кампанія» згідно з додатком. 

2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 рішення виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради від 03 липня 2009 року № 832 «Про 
погодження тарифу за одну поїздку пасажира у міському електричному 
транспорті у місті Кіровограді» в частині встановлення граничної вартості 
проїзних місячних квитків на проїзд у міському електричному транспорті для 
ТОВ «Єлисаветградська транспортна кампанія» та рішення виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради від 14 січня 2010 року № 38 «Про 
внесення змін до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 
від 3 липня 2009 року № 832». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови Каніщева В.М. 
 
 
 
Міський голова                  О.Саінсус 
 
 
Вергун 24 58 98 
 



 

Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 
«14» листопада 2013 
№ 620 
 
 
 
 

Вартість проїзних квитків тривалого користування у міському 
електричному транспорті для ТОВ «Єлисаветградська транспортна кампанія» 

 
 

Вид проїзного квитка Місячна вартість, грн. 
- для службових поїздок робітників 
підприємств, установ та організацій (за 
безготівковим розрахунком) 

150 

- для громадян 120 
- для студентів вищих навчальних 
закладів І-ІV рівнів акредитації, учнів 
професійно-технічних закладів та шкіл 

60 

 
 
 

Начальник управління 
розвитку транспорту та зв’язку 
Кіровоградської міської ради             В.Зубченко 


