
УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СОРОК ШОСТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 27 січня 2015 року                                             № 3942 
 

Про внесення змін до рішення  
Кіровоградської міської ради 
від 29 січня 2014 року № 2770 
«Про затвердження Програми розвитку  
міського пасажирського транспорту 
та зв'язку у м. Кіровограді на 2014-2015 роки» 
 

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», ст. 14 Закону України «Про автомобільний 
транспорт» та враховуючи рішення Кіровоградської міської ради  
від 09 вересня 2014 року № 3399 «Про затвердження комплексної програми 
підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та 
членів їх сімей – мешканців м. Кіровограда», Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради  
від 29 січня 2014 року № 2770 «Про затвердження Програми розвитку міського 
пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кіровограді на 2014-2015 роки»,  
а саме:  

в абзаці 6 розділу 3 Програми розвитку міського пасажирського 
транспорту та зв'язку у м. Кіровограді на 2014-2015 роки (далі – Програма), 
видалити слова «Планова щорічна сума, яку замовник буде перераховувати 
протягом 2014-2015 років перевізнику, становить 2200,0 тис. грн. Таке 
фінансування дозволить забезпечити випуск 18 тролейбусів за трьома міськими 
маршрутами із загальним щорічним пробігом 940,2 тис. км та мінімально 
необхідний рівень технічного стану для роботи рухомого складу»; 

пункт 7 додатка до Програми видалити; 
пункти 8, 9, 10, 11, 12, 13 додатка до Програми вважати відповідно 

пунктами 7, 8, 9, 10, 11, 12. 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

Кіровоградської міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування 
та соціально-економічного розвитку, з питань промисловості, енергетики, 
транспорту і зв’язку, охорони навколишнього природного середовища та 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Васильченка С.С. 
 
Секретар міської ради                          І.Марковський 
 
Кічкіна 24 58 98 


