
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

від «___»_________ 2019 року № _____ 
 

м. Олександрія 
 

Про внесення змін  
до рішення виконавчого комітету  
від 24 жовтня 2019 року № 690 
 

Відповідно до пп. 12 п. а), пп. 1 п. б) ст. 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст.ст. 1, 7 Закону України «Про автомобільний транспорт», 
п. 55 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 
загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                          
від 03.12.2008 № 1081, враховуючи численні скарги від мешканців м. Олександрія на 
невиконання 11.11.2019 рейсів на міських автобусних маршрутах загального користування 
№ 5/1, 5/2, 5/3, 5/4 та соціальну напругу, яка виникла внаслідок масового невиконання 
перевезень по вказаних маршрутах, розглянувши акти обстежень та доповідну записку 
начальника управління економіки міської ради від 11.11.2019 року №849-05 про зрив рейсів 
та необхідність призначення тимчасових перевізників,  з метою забезпечення мешканців 
міста сталим та якісним автобусним сполученням на міських автобусних маршрутах 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. СКАСУВАТИ з 12.11.2019 року призначення ФОП Проквас А.В., до проведення 
конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального 
користування, автомобільним перевізником на міські маршрути № 5/1, 5/2, 5/3, 5/4. 

 
2. ВНЕСТИ зміни до п.2. Додатку до рішення виконавчого комітету від 24 жовтня               

2019 року  № 690 «Про призначення, до проведення конкурсу, автомобільних перевізників 
на міських автобусних маршрутах загального користування» та з 12.11.2019 року 
призначити, до проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних 
маршрутах загального користування, автомобільними перевізниками на міські маршрути № 
5/2, 5/3, 5/4 згідно додатку. 

 
3. Управлінню економіки міської ради вжити заходи з пошуку тимчасового 

перевізника на міський автобусний маршрут загального користування № 5/1. 
 
4. Управлінню праці та соціального захисту населення міської ради укласти договори 

на відшкодування втрат доходів від перевезення пільгових категорій громадян. 
 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти заступників міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Гриценка С.П. та Сосну Л.В. 
 
 
Міський голова Степан ЦАПЮК  
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету  Володимир ЧЕБОТАРЬОВ  
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Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
від «__»_______ 2019 року № ___ 

 
 

Перелік перевізників,   
які призначені з 12.11.2019 року до проведення конкурсу з перевезення пасажирів  

на міських автобусних маршрутах в адміністративно-територіальних межах  
Олександрійської міської ради  

 
№ з/п П.І.Б. перевізника №№ маршрутів 

1 2 3 

2. 

ФОП Хованський З.О. 5/2  

ФОП Міщенко О.А. 5/3 

ФОП Сизов С.А. 5/4 
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Володимир ЧЕБОТАРЬОВ 


