
   
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від __ _________ 2021 року № ____ 
 

м. Олександрія 
 

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету 
від 25.03.2021 № 252 
 

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», розглянувши 
колективне звернення жителів с. Марто-Іванівки від 08.06.2021 № Ко-1590, з метою 
організації перевезень пільгових категорій громадян на міському автобусному маршруті             
№ 18 загального користування  
 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Внести зміни до графіку руху на міських автобусних маршрутах загального 
користування, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 25.03.2021 № 252 «Про 
внесення доповнення до рішення виконавчого комітету від 15.01.2021 № 10» згідно з 
додатком. 

 
2. Управлінню соціального захисту населення міської ради оформити додаткову угоду 

на компенсацію до кінця 2021 року виплат перевізнику ФОП Проквас В.В. за пільгові 
перевезення окремих категорій громадян на міському автобусному маршруті № 18 
загального користування. 

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

прийняття. 
 
4. Управлінню інформаційної політики та цифрової трансформації міської ради 

забезпечити офіційне оприлюднення даного рішення у десятиденний термін після його 
прийняття. 

 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Шклярука Ю.В., Чемерис І.А.  
 
 

Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 
 



Додаток  
до рішення виконавчого комітету 
від __ ________ 2021 року № ___ 

 
Зміни  

до графіку руху на міських автобусних маршрутах загального користування 
 

Номер та назва 
маршруту 

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

понеділок вівторок середа четвер п’ятниця 
1 2 3 4 5 6 7 

Маршрут № 18 
«Пролісок – 
з/вокзал –  

с.Марто-Іванівка – 
з/вокзал - 
Пролісок» 

- 
07-47»; 12-45» 

 
 

08-35»; 17-00» 

07-47»; 12-45» 
 
 

08-35»; 17-00» 

07-47»; 12-45» 
 
 

08-35»; 17-00» 

07-47»; 12-45» 
 
 

08-35»; 17-00» 

Проквас 
В.В. 

Маршрут № 18/1 
«Пролісок - 
з/вокзал – 

с. Марто-Іванівка – 
з/вокзал – 
Пролісок» 

- - - - - Сизов  
С.А. 

 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 
 


