
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

від «___»_________ 2019 року № _____ 
 

м. Олександрія 
 

Про компенсацію за пільгові  
перевезення на міських автобусних  
маршрутах загального користування 
 

Відповідно до ст. ст. 28, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст. ст. 2, 91 Бюджетного кодексу України, ст. 37 Закону України «Про автомобільний 
транспорт», рішення виконавчого комітету від 08.05.2019 № 263 «Про затвердження 
тимчасового Порядку проведення компенсаційних виплат перевізникам за пільгове 
перевезення окремих категорій громадян у міському автомобільному транспорті загального 
користування в новій редакції», враховуючи рішення Пантаївської селищної ради міста 
Олександрії Кіровоградської області від 03.10.2019 № 266 «Про надання згоди на 
добровільне об’єднання територіальних громад та делегування представника до спільної 
робочої групи», з метою ефективного використання коштів міського бюджету на 
компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян та забезпечення 
мешканців міста пільговими перевезеннями на міських автобусних маршрутах загального 
користування 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  ВИРІШИВ: 
 

1. ЗОБОВ’ЯЗАТИ управління справами міської ради укласти договори на проведення 
компенсаційних виплат перевізникам за пільгове перевезення окремих категорій громадян у 
міському автомобільному транспорті загального користування, відповідно до тимчасових 
договорів на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування з 
перевізниками: 

 
1) з ФОП Міщенко О.А. – по міських автобусних маршрутах № 4/1, 4/2, 5/3, 7/1, 7/2, 
16, 17; 
2) з ФОП Сизов А.Т. - по міських автобусних маршрутах № 11, 12; 
3) з ФОП Сизов С.А. – по міських автобусних маршрутах № 3/1, 3/2, 3/3, 5/4, 9, 18/1, 
81/2, 81/3, 81/4; 
4) з ФОП Хованський З.О. - по міських автобусних маршрутах № 2/1, 2/2, 5/2, 6; 
5) з ФОП Юнак К.Ю. - по міських автобусних маршрутах № 5/1, 15, 18. 
 
2. Рекомендувати селищному голові сел. Пантаївка Бульбі І.В. терміново вжити заходи 

для виділення коштів селищного бюджету на компенсацію за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян по маршруту № 10. 
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3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Гриценка С.П. та Сосну Л.В. та керуючого 
справами виконавчого комітету Чеботарьова В.В. 
 
 
 
Міський голова Степан ЦАПЮК  
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету  Володимир ЧЕБОТАРЬОВ  


