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ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 
 
від 14 листопада 2013 року                                              № 621 
 
 
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» 
 

Керуючись ст. 140-146 Конституції України, підпунктом 10 п. «а»                   
ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 6, 7 Закону 
України «Про автомобільний транспорт», пунктом 14 Правил надання послуг 
пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176 (зі змінами та 
доповненнями), враховуючи звернення, що надійшли до виконавчих органів 
міської ради протягом вересня-жовтня 2013 року, з метою недопущення 
можливого виникнення соціальної напруги, задоволення потреб мешканців 
міста в обслуговуванні громадським транспортом та стимулювання 
перевізників оновлювати та замінювати рухомий склад автобусами класу І та ІІ 
виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 

 
В И Р І Ш И В: 

 
1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської 

ради від 08 листопада 2012 року № 942 «Про затвердження мережі автобусних 
маршрутів загального користування м. Кіровограда» (зі змінами), а саме: пункт 
2 (автобусний маршрут № 4), пункт 15 (автобусний маршрут № 44) мережі 
автобусних маршрутів загального користування м. Кіровограда викласти у 
новій редакції та доповнити мережу автобусних маршрутів загального 
користування м. Кіровограда пунктом 45 (автобусний маршрут № 1-ц 
(Центральний), (додаються). 

2. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 2, 15 мережі 
автобусних маршрутів загального користування м. Кіровограда, затвердженої 
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», та пункти 2, 21 мережі автобусних маршрутів загального 
користування м. Кіровограда, затвердженої рішенням виконавчого комітету 



 2 
Кіровоградської міської ради від 08 листопада 2012 року № 942 «Про 
затвердження мережі автобусних маршрутів загального користування 
м. Кіровограда». 

3. Управлінню розвитку транспорту та зв’язку Кіровоградської міської 
ради:  

з метою недопущення можливого виникнення соціальної напруги, 
пов’язаної з роботою громадського транспорту на центральних маршрутах 
міста, терміново укласти до проведення відповідного конкурсу договір на 
перевезення пасажирів за міським автобусним маршрутом № 1-ц 
(Центральний), забезпечивши функціонування за ним не менше 11 автобусів 
класу І та ІІ (екологічної норми не нижче ЄВРО-ІІІ); 

забезпечити підготовку та оголошення конкурсу на перевезення 
пасажирів за автобусним маршрутом № 1-ц (Центральний) у місячний термін. 

4. Відділу по роботі із засобами масової інформації (Якунін С.В.) 
інформувати населення міста згідно з пунктом 1 даного рішення. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови Каніщева В.М. 
 

 
 

Міський голова                  О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зубченко 24 48 00 


