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Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
від 29 квітня 2014 року                         № 231 
 
 
 
 

Про встановлення тарифу за одну 
поїздку пасажира у міському  
електричному транспорті м. Кіровограда 
 

Керуючись ст. 140-146 Конституції України, підпунктом 2 п. «а»                        
ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
Закон України «Про міський електричний транспорт», лист підприємства                            
ТОВ «Єлисаветградська транспортна кампанія» від 25.11.2013 р. № 452, 
роз’яснення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України                      
від 29.01.2014 р. № 3722-08/3430-08, зростання собівартості перевезень та з 
метою стабілізації пасажирських перевезень виконавчий комітет 
Кіровоградської міської ради 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Встановити вартість разового проїзду одного пасажира у міському 
електричному транспорті м. Кіровограда для ТОВ «Єлисаветградська 
транспортна кампанія» у розмірі 1,5 грн. з дня його офіційного опублікування. 

2. Доручити управлінню розвитку транспорту та зв'язку Кіровоградської 
міської ради (Зубченко В.О.) внести зміни до договорів на перевезення 
пасажирів у міському електричному транспорті м. Кіровограда в частині 
встановлення тарифу на перевезення відповідно до пункту 1 даного рішення. 

3. Відділу по роботі із засобами масової інформації (Якунін С.В.) 
забезпечити інформування територіальної громади міста про встановлення 
вартості разового проїзду одного пасажира згідно з пунктом 1 даного рішення. 

4. Перевізнику ТОВ «Єлисаветградська транспортна кампанія» 
інформувати пасажирів про встановлення вартості разового проїзду одного 
пасажира згідно з пунктом 1 даного рішення в транспортних засобах, які 
здійснюють перевезення пасажирів на міських тролейбусних маршрутах. 

5. Визнати таким, що втратив чинність, з дня його офіційного 
опублікування, пункт 1 рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської 
ради від 23 липня 2013 року № 428 «Про встановлення тарифу за одну поїздку 
пасажира у міському електричному транспорті м. Кіровограда». 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з 
розподілом функціональних повноважень. 

 
 

Міський голова                  О.Саінсус 
 
 

Вергун 24 58 98 

 


