
     
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від      грудня 2021 року №  
 

м. Олександрія 
 

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету 
від 21.10.2021 № 785 
 

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 
забезпечення мешканців Олександрійської територіальної громади сталим та якісним 
автобусним сполученням, збільшення перевезень пільгових категорій громадян на 
автобусних маршрутах загального користування 
 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Внести зміни до графіка руху на автобусних маршрутах загального користування, 
затвердженого рішенням виконавчого комітету від 21.10.2021 № 785 «Про затвердження 
графіку руху на автобусних маршрутах загального користування» згідно з додатком. 

 
2. Управлінню соціального захисту населення міської ради оформити додаткову угоду 

на компенсацію до кінця 2021 року виплат перевізнику ФОП Сизов С.А. за пільгові 
перевезення окремих категорій громадян на автобусному маршруті загального користування 
№ 11 «вул. Весняна – 14 мкрн.». 

 
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 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     грудня 2021 року №  

 
Зміни  

до графіка руху на автобусних маршрутах загального користування 
 

 Номер та назва маршруту Час виконання рейсів з кінцевих зупинок   
(* - крім вихідних) 

у т.ч. пільгові перевезення у робочі дні тижня на осінньо-зимовий сезон 
( » - пів рейсу) 

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

Маршрут № 11 
«вул. Весняна  –  

14-й мкрн.» 

З вул. Весняної: 06-50; 08-00; 09-20; 10-30; 
13-35; 16-20*; 17-20* 
 
від 14-го мкрн: 07-25; 08-40; 10-00; 11-10; 
14-10; 16-50*; 17-50* 

 
10-30»; 13-35» 

 
 

08-40»; 14-10» 

10-30»; 13-35» 
 

 
08-40»; 14-10» 

10-30»; 13-35» 
 

 
08-40»; 14-10» 

10-30»; 13-35» 
 

 
08-40»; 14-10» 

 
Примітка: 1) * - рейси у всі дні, крім вихідних; 
        2) - рейси по маршруту № 11 «вул. Весняна  – 14-й мкрн.» виконуються через площу Соборну (зуп. Райпобуткомбінат) у прямому 
та зворотному напрямках. 
 
 
                  Керуючий справами 
                  виконавчого комітету      Сергій ЗАВАЛІЙ 
 
 
 
 
 
 


