
YKPAIHA

PIruEHIJfl
BI{KOHABIIOTO KOMITETY KIPOBOIPAACbKOI MICbKOI PAAII

siA ( 2017 poKy

llpo roroAxreHH.f, naprocri
pa3oBoro upoieAy oAHoro rrac alnnpa

Ha uicrKHX arro6ycHr,rx Mapupyrax

[nn TOB <Kiponolpal - enpo - TpaHc>

Kepyorrrcb cr. 140-146 Koucruryqii Yrpainv\ cr. 11, 18, nitrryHKrow 2 rr. (a> cr.
28, niulyHKrovr 12 rI. (a>) cr. 30 3ar<ony YxpaiHu dlpo uicqene caMoBpfl.IyBaHHr B

Vrpaiui>>, cr. 6, 7, 31 3arony Yxpainv dlpo aBroMo6inrsufi rpaucropr), HaKa3oM

MinicrepcrBa rpaHcnopry Yrpainu eia 17 Jrr.rcrorra1a 2009 poKy J\b lI75 dlpo
3arBepAnteHHrr MeroAr,rKlr po3paxyHKy rapuSin Ha nocnyru rraca>KtrpcbKoro

aBroMo6imuoro rpaHcrropry) (gi suiuarrnu), BpaxoByroqu AoroBopr4 Ha peryJrxpui

nepeBe3eHH,fl nacaxupin Ha anro6ycHr{x Mapupyrax 3araJrbHofo KopucryBaHH,fl B

vr. KponI{BHI{IIbKoMy, rvrcr AVpeKTopa ni4npraeMcrBa nepenisHuKa

TOB <KiponolpaA eepo - Tpanc> [po6ora B.A., niAer.rqeHHs coqiarsHr4x

HopMarunin y cSepi orrJrarr{ upaqi i rIiH Ha pr.rHKy ua$roupo4yrrin, Br4KoHaB'ruir

rouirer KiponorpaAcbroi rvricrroi paau

BI'TPIIIII4B:

1. floro4Iarn napricrr pa3oBoro npois4y oAHoro nacalnvrpa Ha uicrrprx
anro6ycHllx Mapupyrax 3araJrbHoro Kopr4cryBauH.f, M. KponnBHrrrlbKoro p^nfl

TOB <KiponorpaA - enpo - TpaHc> (rvrapupyr J\b 130) y posnripi 4,50 rpH.

2. [opyLrvrru ynpaBniusro po3BlrrKy rpaHcrropry ra 3B'.s3Ky Kiponorpa4cu<oi

uicrroT pagu BHecrH gluiHn Aq Aoronopin Ha peryrxpHi repeBe3eHH.f, nacalnupin Ha

aero6ycHl{x Maprupyrax 3araJrbHoro KopracryBaHHrr B rr,r. Kporrr4BHrarlbKoMy,

yKJIaAeHHX s TOB <KiponorpaA - enpo - Tpauc>, B rracruHi nusHa.{eHHs rapu$y Ha

nepeBe3eHH.fl.

3. BusHarLI TaKHM, IrIo BTparr,rB .ruHnicrs, IyHKT 3 pirueuHa BHKoHaBT{oro

rouirery Kiponorpa4crroi uicrroi pagu sia 07 reiruq 2015 poKy J\b 2I9 dlpo
BHeceHHs sNaiH 4o piureHHrr Br.rKouaBqoro rouirery KipoBorpaAcmoi uicrroi pagu
eia 05.03 .2015 p. J\lb lI2 <flpo rroroAxteuHn naprocri pa3oBoro npois4y oAHoro

ilacaxupa Ha uicBt<Hx anro6ycHr{x Mapupyrax 3ar€ilrrbHoro KopprcryBaHHt

u. KipoBorpaAa).
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4. 3o6os's3arkr uepenisHuKa, 3a3HarreHoro y rr. 1 lasoro pirueHux,

sa6egneLrkrru inSopuyBaHH,fl TepuTopianruoi lpoMa4pr rvricra ra 6esnocepeAHbo

racaxr4pin upo roroA)K e:uuirrapaS.

5. Biaainy in$opuaqifiHo KoMn'rorepHoro sa6eguerreHH.f, insopnryButr4
repnropianrny rpoMaAy nricra npo ror-oA)KeHHr Baprocri pa:oBoro npois4y oAHoro

racaxr{pa:ri4uo 3 rryHKToM 1 Aanoro piuenHx.
6. Kourpolr 3a BIaKoHaHH.aM AaHoro piruenux rroKJracrr4 Ha 3acryrrHnKa

uicxoro roJIoBH 3 rrr{TaHb 4ixnrHocri BrrKoHaBrrux opranin pax4u Mocina O.B.

Micrrufi rorosa A.Pafir<oBr4q

Bepryu 24 48 00



                                                         У К Р А Ї Н А                                   зі змінами 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 
від «___» ____________ 2017 року             № ______ 
 
 
 
Про погодження вартості 
разового проїзду одного пасажира 
на міських автобусних маршрутах 
для ТОВ «Кіровоград – Євро - Транс» 
 
Керуючись ст. 140-146 Конституції України, ст. 11, 18, підпунктом 2 п. «а» ст. 
28, підпунктом 12 п. «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 листопада 2009 року № 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. Кропивницькому, лист директора підприємства – перевізника 
ТОВ «Кіровоград – Євро - Транс» Дробота В.А., 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 для 
ТОВ «Кіровоград – Євро - Транс» (маршрут № 130) у розмірі 4,50 грн. 

2. 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 ТОВ «Кіровоград – Євро - Транс», в частині визначення тарифу на 
перевезення. 

3. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 3 рішення виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради від 07 квітня 2015 року № 219 «Про 
внесення змін до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 
від 05.03.2015 р. № 112 «Про погодження вартості разового проїзду одного 
пасажира на міських автобусних маршрутах загального користування 
м. Кіровограда». 
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4. Зобов’язати перевізника, зазначеного у п. 1 даного рішення, 
забезпечити інформування територіальної громади міста та безпосередньо 
пасажирів про погоджений тариф. 

5. Відділу по роботі із засобами масової інформації та відділу 
інформаційно – комп’ютерного забезпечення інформувати територіальну 
громаду міста про погодження вартості разового проїзду одного пасажира 
згідно з пунктом 1 даного рішення. 

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

 
 
 

Міський голова               А.Райкович 
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