
 
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 
 
 
від 22 лютого 2016 року                                                              № 126 
 
 

Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради 
«Про внесення змін до рішення  
Кіровоградської міської ради  
від 04.07.2013 року № 2402 
«Про затвердження Положення про  
управління розвитку транспорту та  
зв’язку Кіровоградської міської ради» 
 
 
 

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 52, 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» рішенням Кіровоградської міської 
ради від 24.12.2015 року № 40, виконавчий комітет Кіровоградської міської 
ради 
 

В И Р І Ш И В: 
  
 1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради «Про внесення 
змін до рішення Кіровоградської міської ради від 04.07.2013року № 2402  
«Про затвердження Положення про управління розвитку транспорту та зв’язку 
Кіровоградської міської ради», що додається. 

2. Управлінню розвитку транспорту та зв’язку Кіровоградської міської 
ради забезпечити внесення даного проекту рішення на розгляд міської ради. 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Мосіна. 
 
 
 
Міський голова                А.Райкович 
 

 
 
 
Федоренко 24 48 00 
 



ПОГОДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 
22 лютого 2016 
№ 126 
 

У К Р А Ї Н А 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е  Н  Н Я 

 
від «____» ______________ 2016 року                              № _____ 
 
Про внесення змін до рішення  
Кіровоградської міської ради  
від 04.07.2013 року № 2402 
«Про затвердження Положення про  
управління розвитку транспорту та  
зв’язку Кіровоградської міської ради» 
 

Керуючись ст. 54, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», рішенням Кіровоградської міської ради від 24.12.2015 року № 40, 
Кіровоградська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
 1. Внести зміни до положення про управління розвитку транспорту та 
зв’язку Кіровоградської міської ради, затвердженого рішенням Кіровоградської 
міської ради від 04.07.2013 року № 2402, зокрема: 

1) пункт 2.7 розділу ІІ викласти в новій редакції: «Виконує функції 
головного розпорядника коштів державної субвенції або коштів міського 
бюджету на компенсацію витрат від перевезення окремих категорій громадян, 
які користуються правом безкоштовного проїзду в міському пасажирському 
транспорті, залізничному транспорті приміського сполучення»; 

2) абзац 1пункту 3.11 розділу ІІІ викласти в новій редакції: «Виступати 
головним розпорядником коштів державної субвенції або коштів міського 
бюджету на компенсацію витрат від перевезення окремих категорій громадян, 
які користуються правом безкоштовного проїзду міським автомобільним, 
електротранспортом та залізничним транспортом приміського сполучення». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
Кіровоградської міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування 
та соціально-економічного розвитку, з питань промисловості, транспорту, 
зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів, заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В. 
 
Міський голова             А.Райкович 
 
 
Федоренко 24 48 00 


