
   
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від ___  листопада 2020 року № ____ 
 

м. Олександрія 
 

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету 
від 08.05.2019 № 264 
 

Відповідно до пп. 10 п. а) ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. ст. 7, 11, 37 Закону України «Про автомобільний транспорт», з метою 
організації перевезень на міських автобусних маршрутах загального користування, 
розглянувши звернення від членів садово-огородніх товариств «Надія» та «Жовтень» про 
внесення змін до графіку руху пільгових рейсів на маршруті № 9 від 09.11.2020 № Ко-1721 
та перевізника ФОП Юнак К.Ю. від 10.11.2020,   
 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 08.05.2019 № 264 по міському 
автобусному маршруту загального користування № 9 згідно з додатком. 

2. Управлінню праці та соціального захисту населення міської ради та управлінню 
справами міської ради оформити додаткову угоду на компенсацію до кінця 2020 року виплат 
перевізнику за пільгові перевезення окремих категорій громадян у міському автомобільному 
транспорті загального користування. 

3. Встановити, що дане рішення виконавчого комітету набирає чинності з дати його 
оприлюднення. 

4. Управлінню інформатизації та інформаційно-аналітичної політики міської ради 
оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Олександрійської міської ради та в 
газеті «Вільне Слово» у десятиденний термін після його прийняття. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Гриценка С.П., Сосну Л.В. та керуючого 
справами виконавчого комітету Чеботарьова В.В. 

 
 

Міський голова       Степан ЦАПЮК 
 
Керуючий справами   
виконавчого комітету      Володимир ЧЕБОТАРЬОВ 
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Додаток  
до рішення виконавчого комітету 
від ___ листопада 2020 року № ___ 

 
Зміни  

до графіку руху на міському автобусному маршруті загального користування № 9 
 

Номер та назва 
маршруту 

Пільгові перевезення у робочі дні тижня 
 ( « - пів рейсу, * - крім вихідних) 

понеділок вівторок середа четвер п’ятниця 
Маршрут № 9 

«Вул. Весняна –               
пр. Соборний – 

з/вокзал –  
сан. «Гірник» – 

з/вокзал –  
пр. Соборний –  
вул. Весняна» 

 

від вул. 
Весняної: 

05-55»*; 9-15*» 
 

від сан. 
«Гірник»: 

10-05*»;15-10*»; 
16-45*» 

 
 

від вул. 
Весняної: 

05-55»*; 9-15*» 
 

від сан. 
«Гірник»: 

10-05*»; 15-10»; 
16-45*» 

 
 

 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету                                                                          Володимир ЧЕБОТАРЬОВ
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