
 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

__________________ СЕСІЇ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 
 

від «___» грудня 2021 року № _____ 
 

м. Олександрія 
 
Про внесення змін та доповнень  
до рішення міської ради від 02.04.2021  
№ 153 «Про затвердження Програми  
розвитку муніципального автомобільного  
пасажирського транспорту Олександрійської  
територіальної громади на 2021-2025 роки» 
 

Відповідно до ст. ст. 143, 146 Конституції України, пп. 22) п. 1 ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 14 Закону України «Про автомобільний 
транспорт», враховуючи рішення виконавчого комітету від _________ № ____ та висновки 
постійних комісій міської ради, з метою належної реалізації заходів Програми розвитку 
муніципального автомобільного пасажирського транспорту Олександрійської територіальної 
громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 02.04.2021 № 153  
 
 
МІСЬКА  РАДА  ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 02.04.2021 № 153 «Про затвердження 
Програми розвитку муніципального автомобільного пасажирського транспорту 
Олександрійської територіальної громади на 2021-2025 роки» (далі – Програма) наступного 
змісту: 

«2021-2025 роки» у тексті рішення та у тексті Програми замінити на «2021-2026 роки». 
 
2. Внести зміни та доповнення до Програми розвитку муніципального автомобільного 

пасажирського транспорту Олександрійської територіальної громади на 2021-2025 роки (далі 
– Програма) (додаються). 

 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

питань промисловості, транспорту, енергозбереження, зв’язку, сфери послуг та заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Шклярука Ю.В.  
 
 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 
 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Рішення міської ради 
від «___» грудня 2021 року № ___ 

 
 
 

Зміни та доповнення до Програми 
 
 

1. П. 8 Паспорта Програми викласти в такій редакції: 
 

8. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів бюджету Олександрій-
ської міської територіальної 
громади, у т.ч. по роках,  
тис. грн 

Всього – 55 500,0 
У т.ч.: 
2021 рік –   5 050,0; 
2022 рік – 10 090,0; 
2023 рік – 10 090,0; 
2024 рік – 10 090,0; 
2025 рік – 10 090,0 
2026 рік – 10 090,0 

 
 
2. П.1. Переліку заходів Програми викласти в такій редакції: 

 
№ 
з/п 

Заходи 
Програми Виконавець 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн, у тому 
числі 

 
Джерела 

фінансування

 
Очікуваний 
результат Всього 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Придбання 5 

автобусів 
середньої 
пасажиро-
місткості на 
умовах 
фінансового 
лізингу та інші 
видатки для  
КП  
«Олександрій-
ський 
транспорт» 
Олександрій-
ської міської 
ради 

Управління 
економіки 
міської ради, 
фінансове 
управління 
міської ради, 
КП  
«Олександрій-
ський 
транспорт» 
Олександрій-
ської міської 
ради 

34500 5050 5890 5890 5890 5890 5890 Бюджет 
Олександрій-
ської міської 

територі-
альної 

громади 
 

Оновлення 
рухомого 
складу 
транспорту на 
території 
Олександрій-
ської 
територіальної 
громади, 
удосконалення 
надання 
послуг з 
пасажирських 
перевезень, 
збільшення 
обсягів 
пільгових 
перевезень 

 
 

______________________ 
 


