
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
від 22 лютого 2022 року                                                   № 106 
 

Про погодження проєкту рішення 
Кропивницької міської ради  
«Про внесення змін до рішення  
Кропивницької міської ради  
від 16 грудня 2021 року № 1062 
«Про затвердження Програми розвитку  
міського пасажирського транспорту 
та зв'язку у м. Кропивницькому  
на 2021-2024 роки (в новій редакції)»  
 

Керуючись статтями 140-146 Конституції України, підпунктом 1 
пункту «а» статті 27 та підпунктом 1 пункту «а» статті 34 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статтею 14 Закону України «Про 
автомобільний транспорт», враховуючи рішення Кропивницької міської ради 
від 16 грудня 2021 року № 1060 «Про внесення змін до рішення Кропивницької 
міської ради від 22 грудня 2020 року № 43 «Про бюджет Кропивницької міської 
територіальної громади на 2021 рік», Виконавчий комітет Кропивницької 
міської ради  
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Погодити проєкт рішення Кропивницької міської ради «Про внесення 
змін до рішення Кропивницької міської ради від 16 грудня 2021 року № 1062 
«Про затвердження Програми розвитку міського пасажирського транспорту та 
зв'язку у м. Кропивницькому на 2021 - 2024 роки (в новій редакції)», що 
додається. 

 
2. Управлінню транспорту та зв’язку забезпечити внесення проєкту 

рішення на розгляд міської ради. 
 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Вергуна.  
 
 
 

Міський голова                Андрій РАЙКОВИЧ 
 
 
Віктор Житник 35 83 13 



ПОГОДЖЕНО 
 

Рішення Виконавчого комітету 
Кропивницької міської ради  
22 лютого 2022 року № 106 

 

Проєкт 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «____» _________ 2022 року                                              № ____ 
 

Про внесення змін до рішення  
Кропивницької міської ради  
від 16 грудня 2021 року № 1062 
«Про затвердження Програми розвитку  
міського пасажирського транспорту 
та зв'язку у м. Кропивницькому  
на 2021-2024 роки (в новій редакції)»  
 

Керуючись статтями 140-146 Конституції України, пунктом 22 статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 14 Закону 
України «Про автомобільний транспорт», пунктом 3 статті 8 Закону України 
«Про міський електричний транспорт», враховуючи рішення Кропивницької 
міської ради від 16 грудня 2021 року № 1060 «Про внесення змін до рішення 
Кропивницької міської ради від 22 грудня 2020 року № 43 «Про бюджет 
Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік», Кропивницька 
міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

Внести зміни до рішення Кропивницької міської ради від 16 грудня 
2021 року № 1062 «Про затвердження Програми розвитку міського 
пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2021–2024 роки  
(у новій редакції)», а саме:  

1) у графі 2 рядка «Загальний обсяг фінансових ресурсів бюджету міста 
Кропивницького, 2021 рік» Паспорта Програми розвитку міського 
пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2021–2024 роки 
(в новій редакції) (далі - Програма) цифри «178 826,3» замінити цифрами 
«188 690,6»; 

2) у графі 5 рядка 5 додатка 3 до Програми цифри «45 127,1» замінити 
цифрами «49 071,4»; 

3) у графі 5 рядка 11 додатка 3 до Програми цифри «64 006,9» замінити 
цифрами «69 926,9»; 

4) у графі 5 рядка «Всього» додатка 3 до Програми цифри «178 826,3» 
замінити цифрами «188 690,6». 
 
Міський голова                Андрій РАЙКОВИЧ 
 

Віктор Житник 35 83 13 


