
У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від «____» ___________ 2016 року   № _____

Про погодження вартості
разового проїзду одного пасажира
на міських автобусних маршрутах
загального користування м. Кропивницького

Керуючись  ст.  140-146  Конституції  України,  ст.  11,  18,  підпунктом  2
пункту «а»  ст.  28,  підпунктом  12  пункту  «а»  ст.  30  Закону  України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  ст.  6,  7,  31  Закону  України  «Про
автомобільний  транспорт»,  наказом  Міністерства  транспорту  України
від 17.11.2009 р. № 1175 «Про затвердження методики розрахунку тарифів на
послуги пасажирського автомобільного транспорту» (зі змінами), враховуючи
договори  на  регулярні  перевезення  пасажирів  на  автобусних  маршрутах
загального  користування  в  м. Кіровограді,  розрахунки  підприємств-
перевізників, підвищення соціальних нормативів у сфері оплати праці і цін на
ринку нафтопродуктів, виконавчий комітет Кіровоградської міської ради

В И Р І Ш И В:

1.  Погодити  вартість  разового  проїзду  одного  пасажира  на  міських
автобусних  маршрутах  загального  користування  м.  Кропивницького, що
працюють у режимі маршрутного таксі для:

ПП «УкрАвтоІнвест»  (маршрути № 5-а,  8,  11,  103,  126),  ПП «ОЛІКС»
(маршрути № 1-ц (Центральний), № 3, 15, 21, 27, 44, 108), КТ «Автолегіон –
Варванської  Ю.В.»  (маршрути  №  4,  20,  55,  111,  116,  116-а,  134),
ФОП Кобченко В.В. (маршрут № 6), ПП «Паритет Сервіс» (маршрути № 14, 77,
104,  112,  113),  ПП «Автобаз  –  Кіровоград»  (маршрути № 18,  115,  117,  118)
у розмірі 4,00 грн;

ФОП Баркар С.М. (маршрут № 274) у розмірі 5,00 грн.
2.  Погодити  вартість  разового  проїзду  одного  пасажира

на міських автобусних маршрутах загального користування м. Кропивницького,
що працюють у звичайному режимі руху:



для  ТОВ  «Кіровоград-Євро-Транс»  (маршрут  №  130),  ПП «Автобаз  –
Кіровоград» (маршрут № 103),  ФОП Шаповалова А.О. (маршрут  № 126-а)  у
розмірі 4,00 грн.

4. Доручити управлінню розвитку транспорту та зв'язку Кіровоградської
міської ради внести зміни до договорів на регулярні перевезення пасажирів на
автобусних  маршрутах  загального  користування  в  м. Кропивницькому,
укладених  з  КТ  «Автолегіон  –  Варванської  Ю.В.»,  ПП  «УкрАвтоІнвест»,
ПП «Автобаз  –  Кіровоград»,  ПП «Паритет  Сервіс»,  ПП  «ОЛІКС»,
ФОП Кобченко  В.В.,  ФОП  Баркар  С.М.,  ФОП Шаповалов  А.О.,
ТОВ «Кіровоград-Євро-Транс», в частині визначення тарифу на перевезення.

5.  Зобов’язати  перевізників,  зазначених  у  пункті  2,  3  даного  рішення,
інформувати  територіальну  громаду  міста  та  безпосередньо  пасажирів  про
погоджений тариф.

6.  Відділу  по  роботі  із  засобами  масової  інформації  (Якунін  С.В.)
забезпечити  інформування  територіальної  громади  міста  про  погодження
вартості  разового  проїзду  одного  пасажира  згідно  з  пунктами  2,  3  даного
рішення.

7.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В.

Міський голова       А.Райкович

Вергун 24 48 00


