
У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СОРОК ШОСТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 27 січня 2015 року                                                                                    № 3943 
 

Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради 
від 30 травня 2013 року № 2357 
«Про розгляд подання прокурора 
м. Кіровограда від 18 лютого 
2013 року № 2-1496 вих-13» 
 

 Керуючись статтями 140-146 Конституції України, статтею 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», в зв'язку з відсутністю 
протягом жовтня-грудня 2014 року пропозицій від перевізників щодо 
обслуговування селища Нового автобусами середньої та великої 
пасажиромісткості та відсутності такого класу автобусів у перевізників в 
достатній кількості, з метою недопущення припинення транспортного 
обслуговування селища Нового і дестабілізації ситуації в регіоні, 
Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради                                
від 30 травня 2013 року № 2357 «Про розгляд подання прокурора 
м. Кіровограда від 18 лютого 2013 року № 2-1469 вих-13», а саме: 

в пункті 1 даного рішення видалити слова: «та пункту 44 щодо внесення 
змін автобусного маршруту № 274 «площа Богдана Хмельницького - сел. Нове»; 

в пункті 2 даного рішення видалити цифру «44». 
2. Пункт 4 вищевказаного рішення Кіровоградської міської ради викласти 

у новій редакції, а саме: «Доручити управлінню розвитку транспорту та зв’язку 
Кіровоградської міської ради організувати перевезення пасажирів за автобусним 
маршрутом № 103 «вул. Урицького – вул. Кільцева» відповідно до рішення 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 08 листопада 2012 року 
№ 942 «Про затвердження мережі автобусних маршрутів загального 
користування м. Кіровограда», а за маршрутом № 274 «площа Богдана 
Хмельницького – сел. Нове» згідно з рішенням виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради від 30 січня 2013 року № 49 «Про внесення змін 
до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради  
від 08 листопада 2012 року № 942 «Про затвердження мережі автобусних 
маршрутів загального користування м. Кіровограда». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Васильченка С.С. 

 

Секретар міської ради         І.Марковський 
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